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Implementering av UFI-kod på AkzoNobel-produkter 
 

Från och med den 1 januari 2021 har en utvidgning genomförts av den nuvarande europeiska CLP-

förordningen (2017/542) för klassificering och märkning. Det handlar om ändrade krav på att lämna 

uppgifter till giftinformationen och införing av en UFI-kod; en Unik Formulerings Identifierare. Syftet med 

detta är att förbättra rådgivningen vid nödsituation för personer som kommer i kontakt med farliga 

kemiska produkter och behöver medicinsk rådgivning. 

 

UFI-koden är en ny märkningsuppgift bestående av 16 tecken som föregås av ”UFI”, till exempel: 

UFI: H9E2-N0KA-H00A-T1NS och kommer placeras som nedan vid streckkoden på etiketten. 

 

 
 

UFI-koden skall anges på produkter som är klassade som farliga med avseende på hälsofaror eller 

fysikaliska faror (till exempel brandfarlighet eller irriterande egenskaper). Företag blir skyldiga att lägga 

till en UFI-kod på förpackningar och tillhandahålla särskild produktinformation till 

giftinformationscentraler via en central europeisk portal. 

 

Datum för när anmälningsskyldigheten börjar gälla beror på produktens slutanvändning: 

• Produkter för konsumenter eller yrkesmässig användning: 1 januari 2021.  

• Produkter för industriell användning: 1 januari 2024. 

 

Datum för när man senast ska ange UFI-kod på förpackning: 

• Produkter som redan har marknadsförts på den europeiska marknaden före den 1 januari 2021 

och har anmälts till det svenska produktregistret senast detta datum, ska senast den 1 januari 

2025 ha UFI-kod på förpackningen/etiketten. 

• Nya produkter som introduceras på marknaderna eller produkter som ändras efter 1 januari 

2021 och som klassificerats för hälsofaror eller fysikaliska faror ska ha en UFI-kod direkt och 

anmälas enligt de nya kraven. 

 

Hur påverkar det oss i Norden? 

AkzoNobel har förberett sig för genomförandet av denna lagstiftning under en tid och har anmält 

berörda produkter lokalt före 1 januari 2021. Nya produkter som introduceras på marknaderna eller 

produkter som ändras efter 1 januari 2021 och som klassificerats för hälsofaror eller fysikaliska faror 

kommer att få en UFI-kod direkt och anmälas enligt de nya kraven. Därför kommer det att finnas 

produkter på marknaden både med och utan UFI-kod på etiketten under perioden 2021 till 2025. 



 

 

Färgbrytning i butiken 

För färgprodukten som går att bryta gäller specifika reglar. Även om basfärgerna inte kräver UFI-kod, 

kan de påverkas av brytpastorna som omfattas av den nya lagstiftningen. 

 

För färg som bryts i butik gäller en undantag, dessa behöver inte anmälas till EU-portalen, utan i vissa 

fall ska den brutna färgen förses med en etikett där brytpastornas UFI-koder framgår. För brutna färger 

som betälls via e-handel gäller undataget endast om betalning sker i butik. 

 

AkzoNobel har anmält både Acomix-pastorna och de färger som omfattas av UFI-märkningskrav till 

giftinformationscentralen innan den 1 januari 2021. På så vis är de undantagna från märkning med en 

UFI-kod till senast 1 januari 2025. Vi tittar på en lösning där brytmaskiner i butik är anpassade för UFI-

koden och brutna färger kommer märkas med koden där det behövs. 

 

Vid frågor kring ovanstående, vänligen kontakta Teknisk Service tfn 040-35 56 56. 

 

 

Med vänlig hälsning,  

Akzo Nobel Decorative Coatings AB  

 

Joy Vestergaard 

Nordic Technical Service Manager 
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Ny märkning på utomhusprodukter  
 

Som tillverkare av kemiska produkter följer AkzoNobel CLP- förordningen som fastslår hur farliga 

kemiska ämnen och blandningar (kemikalier) ska klassificeras, märkas och förpackas. 

 

CLP står för ”Classification, Labelling and Packaging” och är EU:s förordning (nr. 1272/2008) om 

klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. EU-lagstiftningen 

överensstämmer med FN:s system GHS, som identifierar farliga kemikalier och informerar användarna 

om farorna. 

 

Vid den 15:e anpassning av CLP, har en del biocider fått ett ny harmoniserad klassificering. Det handlar 

on Zinkpyrition (ZnP) och octylisotiazolinon (OIT). Konsekvensen av detta är att några av våra 

utomhusprodukter som innehåller dessa ämnen kommer att klassas som farliga för miljön och/eller 

klassificering som allergiframkallande.  

 

Det innebär att en del av våra förpackningar för utomhusprodukter får en 

tilläggssymbol för miljöskador som symboliserar ett dött träd och en död fisk för 

att upplysa om riskerna som oaktsamhet i hanteringen av produkt kan medföra.  

 

 

Vissa produkter som innehåller OIT kan få märkning som allergiframkallande. OIT 

har fått en lägre gräns för märkning, vilket gör att vissa produkter kommer att få 

ett utropstecken på förpackningen. 

 

 

Varför använder vi biocider? 

De flesta utomhusfärger innehåller biocider som skyddar fasaden mot påväxt av alger och/eller 

mögelangrepp. OIT används som konserveringsmedel för att säkerställa att produkter håller vid lagring. 

Det finns tyvärr inga bra ersättare för dessa ämnen idag och för att färgindustrin ska kunna producera 

utomhusfärger som uppfyller kvalitetskrav (t.ex. färgens långa hållbarhet på fasaden) krävs dessa 

biocider.  

 

Vi har en pågående produktutveckling, men en tillpassning av biocider är starkt begränsad av 

lagstiftningen och utvecklingen av nya biocider tar lång tid. Dels krävs långtidstester i naturlig miljö 

(minst 1 år) som bevisar effekten av en biocid och godkännande processen under Biocidförordningen 

kan ta flera år. 

 

Även Miljömärkning Sverige, som är ansvarig för Svanen, har medgivit att det är omöjligt att hitta en bra 

lösning med kort varsel för att undvika märkningen med symbolen miljöskador utan att påverka färgens 

kvalitet. Vid ett sämre skydd kommer man framöver att behöva tvätta eller måla om oftare. Detta 

innebär en ökad användning av alg- och mögelrengöringsmedel samt färg, vilket medför en ökning i 

material- och resursförbrukning vilket inte är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför har Miljömärkning 

Sverige gjort ett tillfälligt undantag, så att även några av våra Svanenmärkta utomhus träfärger kommer 

att få ha den nya märkningen.  

 



 

 
 

Vilka produkter kommer att få symbolen med ett dött träd och en död fisk? 

 

Produktnamn Produkttyp 

COLOURTEST OUTDOOR  Woodcare 

CU TÄCKFÄRG  Woodcare 

CU TÄCKLASYR  Woodcare 

NO COLOUR TEST OUTDOOR  Woodcare 

NO ONE SUPER TECH Woodcare 

NO SUPER MATT  Woodcare 

NO TINOVA EXCELLENT EXTERIOR Woodcare 

NO TINOVA EXTERIOR  Woodcare 

NO TINOVA PREMIUM EXTERIOR+  Woodcare 

PI SUPERDEC  Woodcare 

PI ULTRADEC  Woodcare 

  

Vad innebär symbolen miljöskador med ett dött träd och en död fisk?   

Alla produkter som är märkta med symbolen miljöskador, är giftiga för vattenlevande organismer med 

långtidseffekter. Detta gäller för den våta färgen. Den härdade färgfilmen utgör inte någon fara för 

miljön, eftersom de farliga ämnena kapslats in i den härdade färgen. Därmed är risken att de utsöndras 

och hamnar i miljön väldigt liten.Men så länge färgen inte har härdats, måste man undvika att färg och 

tvättvatten från verktygen hamnar i avloppet. Man ska avlägsna all färg från verktygen före rengöring 

och inte tvätta dem under rinnande vatten. Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation 

och tomemballage lämnas för återvinning. 

 

Uppdaterad underhållsinformation för fasader 

För en del av våra produkter har vi minskat biocidhalten och dessa kommer inte få symbolen 

miljöskador, utan istället i en del fall få symbolen med utropstecken (se tabell nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De berörda utomhus produkterna kommer fortsätta att skydda fasaden som tidigare, men färgfilmen 

kommer inte ha riktigt samma skydd mot påväxt av till exempel alger. Därför kommer vi att uppdatera 

underhållsinformationen med en rekommendation att tvätta fasaden oftare, för att motverka att alger får 

fäste.  

 

I vilka produkter har biocidhalten minskat? 

 

Produkt namn Produkt typ Ny märkning 

NO MURTEX SILOXANE  Exterior Wallpaints Utropstecken 

NO MURTEX STAYCLEAN  Exterior Wallpaints Utropstecken 

NO MURTEX ACRYLIC  Exterior Wallpaints - 

NO PRO METAL FACADE  Exterior Metal - 

NO PRO METAL ROOF Exterior Metal - 

SA FASADFÄRG EXTRA  Exterior Wallpaints Utropstecken 

SA FACADE Exterior Wallpaints - 

 

Tidsram för implementering och försäljning från lager 

Den nya klassificeringen enligt den 15:e anpassning av CLP publicerades i augusti 2020 och träder i 

kraft den 1 mars 2022. Detta innebär att från och med den 1 mars 2022 kommer alla produkter som 

lämnar vårt lager att vara försedda med symbolen för miljöskador och/eller utropstecken. För att 

genomföra dessa ändringar på förpackningen i god tid, kommer vi börja tillämpa klassificeringen redan 

under övergångsperioden. Detta innebär att efter sommaren kommer de första produkterna med den 

nya märkningen att finnas i butikerna. 

 

Tidsram för försäljning från butik  

Alla produkter som redan finns i butiken och inte har den nya märkningen kan säljas efter den 

1 mars 2022 utan att man behöver märka om produkterna. 

 

 

Vid frågor kring ovanstående, vänligen kontakta Teknisk Service tfn 040-35 56 56. 

 

 

Med vänlig hälsning,  

Akzo Nobel Decorative Coatings AB  

 

Joy Vestergaard 

Nordic Technical Service Manager 
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