
Označevanje kemikalij – sistem GHS 

Kaj je GHS? 
Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in 
označevanje kemikalij ali GHS je mednarodno 
sprejet sistem, podprt  s strani Združenih 
narodov. 

GHS od proizvajalcev, uvoznikov, vmesnih 
uporabnikov in distributerjev kemičnih snovi in 
mešanic zahteva, da se prilagodijo standardu do 1. 
junija 2015 v EU in do decembra 2015 v ZDA. 

Sistem GHS bo poenotil sporočila na nevarnih 
izdelkih in zamenjal obstoječe pravilnike v 
posameznih državah. 

 

Predloga etikete GHS 
Standardizirani elementi, vključeni v etiketo GHS: 

1. Identifikator izdelka. 
2. Signalna beseda. 
3. Piktogrami GHS. 
4. Izjave o nevarnostih. 
5. Previdnostne izjave. 
6. Informacije o dobavitelju. 

NiceLabel vključuje grafično orodje za oblikovanje etiket, ki 
poslovnim uporabnikom omogoča enostavno oblikovanje 
predlog v skladu s standardom GHS. 

Piktogrami GHS 
Piktogrami s predstavitvijo nevarnosti so ključni elementi pri označevanju 
embalaže. V sistem GHS sta vključena dva kompleta piktogramov: 

• Prvi se uporablja za označevanje embalaže in opozorila na nevarnosti na 
delovnem mestu. 

• Drugi se uporablja pri transportu nevarnih snovi. 

Kompleta se ne uporabljata sočasno, ampak je izbran eden ali drugi glede na 
ciljni namen.Pravilniki določajo različne najmanjše dovoljene velikosti etiket in 
piktogramov glede na prostornino vsebnika. 



 

Izzivi pri oblikovanju etiket GHS 
Uporabniki etiket GHS se soočajo s posebnimi izzivi. 
NiceLabel vam pomaga enostavno premagati te izzive 
brez programiranja po meri ali potrebe po neštetih 
različicah predlog etiket. 

• Prostorske omejitve: NiceLabel lahko besedilo 
ovije okrog piktogramov, da izkoristite ves 
prostor, ki je na voljo. 

• Čitljivost: NiceLabel s funkcijo samodejne 
prilagoditve dinamično prilagaja velikost pisave 
za optimalno izrabo prostora. Nastavite lahko 
najmanjšo in največjo dovoljeno velikost. 

• Podpora mednarodnim jezikom (Unicode): če 
potrebujete različne jezike na isti etiketi. 

Za več podrobnosti si oglejte spodnjo etiketo. 

Ustvarite robusten sistem 
Če želite ustvariti sistem za označevanje, ki je skladen s 
sistemom GHS, potrebujete veliko več kot le osnovne 
predloge. Poleg načrtovanja vseh zahtevanih elementov 
etikete morate zagotoviti: 

• Da uporabniki vedno tiskajo pravilne podatke. 

• Nadzorovan dostop do predlog za oblikovanje 
etiket. 

• Podporo za različne jezike (Unicode) na isti 
etiketi. 

• Enostavno dolgoročno vzdrževanje predlog 
etiket. 

• Skladnost informacij na etiketah z varnostnimi 
listinami. 

Izdelki NiceLabel vključujejo vse zahtevane varnostne in 
oblikovne funkcije. Naši strokovnjaki in globalno 
omrežje partnerjev vam bodo pomagali oceniti, uvesti ter 
podpreti trajnostne in robustne sisteme.

 

 

 

OZNAČEVANJE IZDELKOV IN EMBALAŽE

Kamniška 41, SI - 1000 Ljubljana
T: 01 600 10 20, M: 051 686 747

E: info@tift.si, W: www.tift.si/koding

Vaš partner:


