
Är produkten märkningspliktig?  
– Så hittar jag informationen i säkerhetsdatabladet

Märkningspliktiga kemiska produkter som 
ska användas i Trafikverkets verksamhet ska 
granskas av Trafikverkets Kemikalie- 
granskningsfunktion innan de får användas.  
I produktens säkerhetsdatablad finns  
information om produkten är märknings-
pliktig eller inte.

Säkerhetsdatabladet har syftet att informera  
användaren om kemiska produkters farliga egenskaper 
samt vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för en säker 
hantering. Företag som släpper ut kemiska produkter 
på marknaden ska förse de som yrkesmässigt hanterar 
produkterna med aktuella säkerhetsdatablad.

I säkerhetsdatabladets avsnitt 2 ”Farliga egenskaper” 
eller i avsnitt 15 ”Gällande föreskrifter”, ska informa-
tion om produkten är märkningspliktig finnas. Att en 
produkt är märkningspliktig menas att produkten ska 
märkas med farosymbol och/eller riskfras, alternativt 
faropiktogram och/eller faroangivelse. 

Bakgrunden till att informationen finns i antingen  
avsnitt 2 eller 15 är att lagstiftningen håller på att  
ändras och idag gäller två lagstiftningar parallellt. Detta 
kommer även synas på de olika märkningssymbolerna 
som sitter på förpackningen. I figuren till höger visas 
exempel på de gamla och nya symbolerna och 
begreppen.

En märkningspliktig produkt ska vara märkt med 
farosymbol och/eller riskfras, alternativt faro- 
piktogram och/eller faroangivelse.
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 PRODUKT

 Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig 
 ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för gnistor/
öppen låga – Rökning förbjuden. Förvaras på väl ventile-
rad plats. Förpackningen ska för varas väl tillsluten. Använd 
ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj försiktigt 
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser 
om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Innehåller: ämne x, ämne y

Leverantör, namn, adress och telefonnummer

500 ml

Faropiktogram

Handelsnamn

Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser

Ämnen som bidrar till 
produktens klassificering

Nominell mängd

PRODUKT

 Irriterande Mycket brandfarlig

IRRITERAR ÖGONEN. Upprepad kontakt kan ge torr hud 
eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och om-
töcknad.

Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras på 
väl från ventilerad plats. Förvaras åtskilt antändningskällor 
– Rökning förbjuden. Vid kontakt med ögonen, spola genast 
med mycket vatten och kontakta läkare.

Innehåller: ämne X, ämne Y 

Tillverkare, importören eller leverantörens namn, adress och 
telefonnummer

500 ml

Farosymboler

Handelsnamn

Farobeteckningar

Riskfraser

Skyddsfraser

Ingående farliga ämnen

Nominell mängd

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
10. Stabilitet och reaktivitet
11. Toxikologisk information 
12. Ekologisk information
13. Avfallshantering
14. Transportinformation
15. Gällande föreskrifter
16. Annan information

Säkerhetsdatablad ska vara skrivna på svenska och bestå av 16 avsnitt enligt följande ordning:

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
2. Farliga egenskaper
3. Sammansättning/information om beståndsdelar
4. Åtgärder vid första hjälpen
5. Brandbekämpningsåtgärder
6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
7. Hantering och lagring
8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar 
allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig och 
omtöcknad.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för 
gnistor/öppen låga – Rökning förbjuden.  
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen 
ska förvaras väl tillsluten. P280 Använd ögonskydd. 
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj 
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

R36 IRRITERAR ÖGONEN. R66 Upprepad kontakt kan ge 
torr hud eller hudsprickor. R67 Ångor kan göra att man blir 
dåsig och omtöcknad.

S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S9 Förpackningen förvaras 
på väl ventilerad plats. S16 Förvaras åtskilt från antändnings-
källor – Rökning förbjuden. S26 Vid kontakt med ögonen, 
spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Faropiktogram

Signalord

Faroangivelse

Skyddsangivelser

Farosymbol

Farobeteckning

Riskfraser

Skyddfraser

Ny MäRKNING
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GAMMAl MäRKNING



För märkningspliktiga produkter kan följande stå under 
avsnitt 2 eller 15:

•	 Farosymbol	och/eller	faropiktogram	visas	(se	figur).	

•	 Farokod	och/eller	Farobeteckning	(se	figur):
 Xi  Irriterande 
 Xn  Hälsoskadlig
 T+  Mycket giftig, T Giftig, 
 N  Miljöfarlig
 F+  Extremt brandfarligt, F Mycket brandfarligt
 E  Explosivt
 O  Oxiderande
 C  Frätande

•	 Riskfraser/faroangivelser,	till	exempel	riskfrasen	R10	
Brandfarligt eller faroangivelsen H221 Brandfarlig 
gas. 

Produkter som inte är märkningspliktiga kan ha  
följande text under avsnitt 2 eller 15:

•	 ”Produkten	är	ej	hälso-eller	miljöfarlig	enligt	 
gällande	regelverk”

•	 ”Produkten	skall	inte	klassificeras	som	farlig	
 enligt nationella klassificerings - och märknings-
	 föreskrifter”

•	 ”Ej	märkningspliktig	produkt”	

Märkningspliktig eller inte, vad står det i säkerhetsdatabladet?

•		 Avsnitt	15,	produkt	som	är	märkningspliktig,	äldre	
säkerhetsdatablad

•	 Avsnitt	2,	produkt	som	inte	är	märkningspliktig,	nyare	
säkerhetsdatablad 

•	 Avsnitt	2,	produkt	som	är	märkningspliktig,	nyare	
säkerhetsdatablad

Läs mer:
Nya märknings- och klassificeringsförordningen  
(ClP), Förordning (EG) nr 1272/2008.

Regler om säkerhetsdatablad finns i REACH,  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)  
nr 1907/2006 samt i ändringsförordningen (EU)  
nr 453/2010.

Gamla märkningssystemet regleras genom  
kemikalieinspektionens författningssamling  
KIFS 2005:7. 

Kemikalieinspektionens hemsida: www.kemi.se 

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921. Texttelefon: 0243-750 90 

www.trafikverket .se

Nedan följer fyra exempel på avsnitt ur säkerhets- 
datablad, där information om produktens märknings-
plikt återfinns.

•	 Avsnitt	15,	produkt	som	inte	är	märkningspliktig,	
äldre säkerhetsdatablad

Har du frågor kontakta Trafikverkets  
Kemikaliegranskningsfunktion:
granskningsfunktionen@trafikverket.se
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