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Date 26th June 2019

RE: Märkning av BPR-behandlade artiklar
I enlighet med förordningen EU 528/2012 (BPR) måste alla artiklar som är behandlade med en
biocidprodukt (Tanalith E 3463) märkas i enlighet med artikel 58 i nämnda förordning innan den
släpps på marknaden.
Den som ansvarar för att en behandlad artikel släpps på marknaden är tillverkaren av den
behandlade artikeln, om den behandlade artikeln är tillverkad i EU, eller importören av den
behandlade artikeln om den behandlade artikeln är tillverkad i ett tredje land.
Tillverkaren av den behandlade artikeln är ansvarig för att skapa en etikett med relevant information
enligt artikel 58 i BPR. Denna etikett ska fästas på det behandlade virket när det förpackas till
försäljning.
Köpare av Lonzas Tanalith E 3463 kan få hjälp med sin märkning av behandlade artiklar i form av en
etikettmall med den information som krävs enligt artikel 58 i förordningen EU 528/2012. Denna
information är tillgänglig för användning, och även för att skapa kundspecifika etiketter för den
behandlade artikel de tillverkar, om så behövs.
Nedan finns ett utdrag ur artikel 58 i förordning EU 528/2012 för att bättre förstå märkningskraven.
Om du behöver ytterligare vägledning om tillverkarens roll vad gäller märkningen av behandlade
artiklar, vänligen kontakta din lokala Lonza-representant så hjälper vi dig gärna.

I artikel 58 i förordningen om biocidprodukter står följande om obligatorisk märkning:
(…)
Märkningen (...) ska innehålla följande uppgifter:
(a) Ett meddelande om att den behandlade artikeln innehåller biocidprodukter.
(b), Biocidegenskaperna som tillskrivs den behandlade artikeln, om dessa är dokumenterade.
(c) Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24 i förordning (EG) nr 1272/2008 ska alla aktiva
ämnen som ingår i biocidprodukterna betecknas.
(d) Namnet på alla nanomaterial som ingår i biocidprodukterna, följt av ordet ”nano” inom parantes.
(e) Alla relevanta användningsanvisningar, inklusive eventuella försiktighetsåtgärder på grund av de
biocidprodukter som använts för att behandla en artikel eller som den innehåller. (...)
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4. Oaktat märkningskraven i punkt 3 ska den person som ansvarar för att släppa en behandlad artikel
på marknaden märka den med alla relevanta bruksanvisningar, inklusive eventuella
försiktighetsåtgärder, om så krävs för att skydda människor, djur och miljö.
5. Oaktat märkningskraven i punkt 3 ska leverantören av en behandlad artikel, om konsumenten
begär det, tillhandahålla konsumenten med kostnadsfri information om biocidbehandling av den
behandlade artikeln inom 45 dagar.
6. Märkningen ska vara synlig, lättläst och hållbar. Om det är nödvändigt på grund av storleken eller
funktionen hos den behandlade artikeln, ska märkningen tryckas på förpackningen,
bruksanvisningen eller garantin på det officiella språket eller språken i lanseringslandet, såvida inte
denna medlemsstat kräver annat.
När det gäller behandlade artiklar som inte tillverkas som en del av en serie men som är
konstruerade och tillverkade för att uppfylla en specifik order, kan tillverkaren komma överens om
andra metoder för att förse kunden med relevant information.
Fullständig text gällande biocid direktivet finns via länken nedan
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0528-20140425&from=EN
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