Vores produkter
Miljøarbejde og lovgivning
I dag spiller miljøspørgsmål en stadig større rolle, når du driver virksomhed i EU, og miljølovgivningen er blevet meget
omfattende. CLP-forordningen er den mest omfattende lovgivning i EU. Det påvirker os på forskellig vis, og det kan
være svært at navigere som mindre forretningsdrivende. Derfor har vi som din samarbejdspartner, rådgiver og leverandør sammensat denne korte intro til de regler, som vi skønner, at du skal kende.
Det er vores ambition at være længst fremme i branchen, når det gælder at sikre din sundhed og hensynet til miljøet.
Det gælder også mærkning og klassificering af de mange maskiner og materialer til keramikere og glaskunstnere.
Vores arbejde skal gerne give dig og dine kunder tryghed og gøre det nemmere for dig at overholde myndighedernes
krav til f.eks. din egenkontrol. Du skal være opmærksom på risikoen for bøder, hvis du ikke lykkes med at overholde
reglerne.

Fokus i vores miljøarbejde

1. Intern uddannelse med hjælp fra eksterne
miljøkonsulenter.
2. Intern kontrol af varehåndtering (etiketter og
emballager).
3. Valg af leverandører med produktionsmetoder,
som ligger på linje med vores miljømålsætninger.

4. Fokus på produkter med negative miljøeffekter
med henblik på udfasning og erstatning med sundere alternativer.
5. Systematisk arbejde med professionelle sikkerhedsdatablade.
6. Samarbejde med miljømyndigheder.
7. Udvikling af nye grønne og sunde produkter.

Hvad er egenkontrol og hvordan påvirker den dig?
Den som driver virksomhed eller gør noget som påvirker
miljøet, skal selv kontrollere og kunne dokumentere, at
de overholder miljølovgivningen. Det kaldes for
egenkontrol. Kravet om egenkontrol betyder, at du som
virksomhedsejer er forpligtet til at kontrollere
virksomheden og dens påvirkning af miljøet.
Det kan være ved at indføre rutiner til håndtering af
udstyr og kemiske produkter, så risikoen for udslip
mindskes og energiforbruget reduceres. Det giver dig
mulighed for at følge op på muligheder for forbedringer.
Egenkontrol er en forebyggende indsats, hvor du planlægger og styrer aktiviteterne for at mindske påvirkning af

sundhed og miljø. Egenkontrollen indeholder fire dele: at
planlægge, at implementere, at følge op og at forbedre.
Du kan finde en vejledning til din egenkontrol på
Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. Når du køber
dine varer hos Cerama, har du gode forudsætninger
for at skabe en god egenkontrol. Det skyldes at du får
oplysninger om håndtering og opbevaring. Derudover
ved du, at produkterne kommer fra en leverandør, som
aktivt arbejder på dette område. Vi vil gerne være dem i
branchen, som gør mest for, at kunden kan føle sig helt
tryg på dette komplekse område.

Vores produkter og fødevarer
Er dine produkter godkendt til fremstilling af genstande,
som kommer i kontakt med fødevarer? For at besvare det
spørgsmål kræves kendskab til lovgivning om FCM (Food
Contact Materials). Alle materialer og stoffer bestemt
til at komme i berøring med fødevarer, er omfattet af to
EU-direktiver: EU forordning 1935/2004 og EU forordning
2023/2006, sidstnævnte også kendt som GMP
forordningen. Det er desværre tungt læsestof.
FCM materialer, herunder aktive og intelligente
materialer og genstande, skal fremstilles i henhold til
god fremstillingspraksis, således at de under normale
eller forudsigelige anvendelsesmuligheder ikke afgiver
bestanddele til fødevarer i mængder, som kan udgøre en
fare for sundheden.
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Tilsvarende skal uacceptable ændringer af sammensætning eller forringelse af produkternes organoleptiske
egenskaber (farve, smag, Aroma og konsistens) undgås.
Når du køber et produkt fra os, får du en
overensstemmelseserklæring, dvs. en erklæring om,
at disse produkter overholder ovennævnte lovgivning,
forudsat at varerne håndteres i henhold til instruktionen i
erklæringen.
I 2018 lancerer vi også et nyt system, der automatisk
giver dig alle de oplysninger, du har brug for til de
produkter, du køber. Skulle du mangle flere oplysninger
så vil vi gerne hjælpe. Det er vigtigt for os, at du har de
korrekte oplysninger om de produkter, du køber.
OBS! Brug aldrig et kemisk produkt uden SDS
(sikkerhedsdatablad).

Sikker handel på nettet – Pas på din sundhed og miljøet
Det kan virke nemt at handle på nettet. Hvis du vælger at
handle på nettet, er det vigtigt, at du sikrer dig, at dem du
handler hos, som minimum, overholder lovgivningen på
dit område. Varer, der kan sælges i lande uden for EU, kan
være forbudt i Norden.
De kan indeholde sundheds- eller miljøfarlige stoffer
uden at du kan få det oplyst. Sådanne indholdsstoffer kan
f.eks. være tungmetaller eller flammehæmmere.
Ud over, at disse produkter kan være skadelige for dig og
miljøet, så kan du også risikere bøder i forhold til over-

trædelse af miljøloven. Det kan være i tilfælde af uautoriseret brug og opbevaring.
Du løber ikke samme risiko, hvis du handler hos Cerama.
Før et produkt får plads i vores sortiment, har det gennemgået flere kontroller.
Det gælder hos fabrikanten og hos os. Vores kemikalie- og
sikkerhedssystemer sikrer, at produktet er kontrolleret,
og at vi overholder den lovgivning, der gælder for os og
vores kunder.

CLP forordningen - hvad betyder piktogrammerne?
Den Europæiske Unions forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og
blandinger trådte i kraft den 20. januar 2009 i alle EU-medlemslande. Forordningen er kendt som CLP-forordningen
eller blot “CLP”.
CLP-forordningen har indarbejdet De Forenede Nationers Global Harmonized Chemicals Classification and Labeling
System (GHS) i alle EU-lande. Da GHS er en frivillig aftale snarere end en lov, skal den vedtages af en relevant national
eller regional myndighed for at sikre, at det bliver juridisk bindende. Det er præcis det som CLP-forordningen gør.
Den gældende lovgivning om klassificering, mærkning og emballering er blevet aftalt på EU-plan og gælder for alle
EU-medlemslandene.
I forbindelse med denne ændring blev der fremlagt et nyt sæt farepiktogrammer (se nedenfor). Disse piktogrammer
kan betyde flere forskellige ting afhængigt af kombinationen af advarselsord og / eller andre piktogrammer, samt af
klassificeringskoderne. Beskrivelserne nedenfor er kun eksempler. Mere detaljeret information er tilgængeligt i vores
sikkerhedsdatablade.
Sundhedsfare
Kemikalier, der kan forårsage hud- og
øjenirritation, allergisk hudirritation,
irritation af åndedrætsorganerne,
døsighed og svimmelhed.

Ætsende
Kemikalier, der kan forårsage ætsning på
huden og alvorlig øjenskade og/eller
forårsage korrosion af metaller.

Brandfare
Brændbare væsker, gasser, aerosoler
og faste stoffer. I nogle tilfælde
selvantændende. Kan begynde at brænde
og udvikle brandfarlige gasser med vand.

Miljøfare
Kemikalier der er farlige for miljøet. Kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger
eller være meget giftige for vandlevende
organismer.

Kronisk sundhedsfare
Kemikalier, der kan give kronisk skade
f.eks kræft, skader på arveanlæg og skader på forplantningsevnen. Inkluderer også
kemikalier, der kan forårsage allergier eller
skader på organer f.eks. ved Indånding.

Brandnærende
Kemikalier og produkter, der kan
forårsage brand og intensivere ild.
Stærkt oxiderende.

Akut giftig
Produkter, der kan være skadelige, giftige
eller dødelige ved indånding, hudkontakt
eller indtagelse.

Gasser under tryk
Gasser i trykbeholdere (2 bar eller mere).
Omfatter også gas, som kan forårsage
brand eller forfrysninger.

Eksplosivt
Eksplosive kemikalier og genstande.
Alvorlig fare for udslyngning af
sprængstykker. Eksplosionsfare
ved opvarmning.

Vil du vide mere?
Kontakt os gerne. Vi har dygtige rådgivere, som sidder klar
ved telefonen i vores åbningstid. Skriv til sds_@cerama.dk,
hvis du mangler et sikkerhedsdatablad på nogle af vores
produkter. Hvis du har handlet hos andre på nettet og er
usikker på, om det som du har købt er sikkert at anvende,
så vil vi også gerne prøve at hjælpe dig videre.
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