
ETIKET VEJLEDNING
HVIS KUNDEN SELV LAVER ETIKETTEN:

Størrelser (bxh): Anvendes til:

181 x 130 500 ml, 700 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 28 l

52 x 72 150 ml, 600 ml

101 x 101 1 l bøtte

187 x 52 300 ml

151 x 106 250 ml

205 x 205 200 l tromler og derover

Informationer der skal stå på etiketten:
Produktinformation (P-info) og punkt 2 og 14 fra sikkerheds data bladet (SDS).  
P-info og SDS kan hentes på vores hjemmeside. I kan få Jeres log-in fra sælgeren.

Produktinformation:
Kopier Anvendelse, Egenskaber, Dosering, Deklaration (dette punkt kan omdøbes til 
Indhold), pH-værdi og vægtfylde. De sidste to punkter med Opbevaring og Sikkerhed 
skal ikke bruges. Der kan også påføres produktets vægtangivelse.

Databladet:
Punkt 2 Fareidentifikation (faretekst):  
Kontroller om der skal faremærke på. Er der ikke vist noget i punkt 2.2 skal der ikke 
faremærke på. Er der flere faremærker skal de stå samlet.  
  
Faremærket skal være minimum 20 mm i højden og bredden, dog på de mindre 
størrelser må faremærket være minimum 10 mm. Husk Signalordet under faremærket 
skal være let læseligt.  

Fareteksten skal stå tæt ved faremærket. Se først i punkt 2.2 under ”Oplysningsplig-
tige indholdsstoffer”, står der noget i dette felt, skal det komme først i fareteksten. 
Start med at skrive ”Indeholder:” og kopier derefter teksten ind, så der eksempelvis 
kommer til at stå ”Indeholder: Kvaternære ammoniumumforbindelse, benzyl-C12- 
16, alkyldimenthyl, chlorider…  
Indsæt efterfølgende teksten fra punkterne Risiko m.v. og Sikkerhed (Generelt, For-
byggelse, Reaktion, Opbevaring og Bortskaffelse. Parenteserne skal slettes så der ikke 
står ex. (H314) i fareteksten. Se evt etiketten længere nede på siden.

Punkt 14 Transportoplysninger (UN nummer og PSN tekst):  
Brug altid den engelske version. Skriv ex. UN 1760 og det skal være minimum 6 mm 
højt. På de mindre etiketter er der et minimum på 4 mm. Husk at UN skal være med 
store bogstaver. Placer PSN (Proper Shipping Name) under. PSN-teksten skal stå med 
store bagstaver. Linjerne må gerne deles, men altid efter et komma. Ex:
CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, 
N.O.S. SODIUM HYDROXIDE

Produktets navn:
Når navnet på det enkelte produkt er fastlagt og der er lavet en bestilling, kan navnet 
kun ændres mod et gebyr på 750 kr ex moms pr produkt.

Krav til den tryk færdige pdf: Der skal laves en højtopløselig pdf. Fotos skal 
være 300 dpi. Der skal ingen beskæring eller skæremærker på den færdige pdf.  Alt 
tekst skal være i 100 procent sort. Er der brugt special fonte skal der være oprettet 
kontur. 

Design: 
Der er mange forskellige måder at bygge en etik op på. For at søge inspiration kan vi 
varmt anbefale at kigge i det lokale supermarked eller på nettet.

HVIS SÆBEFABRIKKEN SKAL LAVE ETIKETTEN:

Størrelsen: 181 x 130 mm.

Etiket design:
Elementer såsom logo (png, j-peg (300 dpi) eller pdf), grafik og hvilke informationer 
(adresse, telefonnummer, mail, hjemmeside, slogan…) der skal stå på etiketten, skal 
sendes til sælgeren. 
Sæbefabrikkens grafiker laver et forslag til kundens etiketdesign/baggrund, som skal 
godkendes af kunden. Derefter vil designet/baggrunden fremover blive brugt til alle 
kundens produkter fra katalogvarer - med mindre andet er aftalt.

Produktnavn og tekst er bestemt ud fra Sæbefabrikkens master etiket til det enkelte 
produkt.  

Ved yderligere etiket design
Hvis kunden køber en hel palle af et produkt, kan kunden selv bestemme etikettens 
udtryk ex. hvilken skrifttype der skal bruges, placering af de forskellige elementer 
(layout, piktogrammer, faremærkningen) og tekst til anvendelser og egenskaber. 

Ønskes denne pakke til en kunde, som ikke køber hele paller,  koster det 550 ex 
moms pr time. 

Ekstra elementer: 
Ønsker kunden QR-kode eller stregkode på etikken påfalder et ektra gebyr.
QR-koder: Hvis kunden selv generere elementerne skal de sendes som pdf-, jpeg- el-
ler png-filer. Hvis Sæbefabrikken skal generere QR-koden, skal der sendes en brugbar 
url, som henviser til den ønskede.
Stregkoder: Ved stregkoder skal der sendes et EAN nummer på det pågældende 
produkt.
De forskellige elementer eller informationer skal sendes til sælgeren.

Der er fortrykte etiketter til nogle kategorier - Personlige luxusserie, Håndhygiejne-
serien og cremesæbe m Aloe vara 300 ml og Svane Cremesæbe i 300 ml. Her får kun-
den deres informationer trykt på en færdig trykt etiket. Etiketten kan ses i kataloget. 
Ønsker kunden, at føre deres eget design videre på disse produkter koster det 550 kr 
ex moms.
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Grafitti Rens

UN 3082

Indeholder: 1-butylpyrrolidin-2-one,  (R)-p-mentha-1,8-dien  D-limonen. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Farlig 
ved indtagelse eller indånding. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager alvorlig 
øjenirritation. Forårsager hudirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå indånding 
af. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring 
omgående til en GIFTINFORMATION/læge. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at 
vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

08208N 30300,5 kg, 1 kg og 5 kg

Ca. 1,03 g/ml 

Graffiti: Koncentrat 1:3   Klæberester:  1:1
Skal altid rengøres fra bunden til toppen. Kan rengøres med forstøver, børste, svamp 
eller høj- lavtryksrenser. Skal virke mellem 2-10 minutter mellem hver pålægning. Skal 
afvaskes grundigt med vand. En optimal effekt får man ved temperaturer over 15 grader. 
Ved lavere temperaturer skal indvirkningstiden forlænges.
Graffitifjerner virker ikke ved temperaturer under 0 grader. 

2211275

Under 5%: An- og nonioniske overfladeaktive stoffer. 
5% eller derover, men under 15%: Glycolether, duftstof.
15% eller derover, men under 30%: Rense- og opløsningsmiddel.

Effektiv fjernelse af de fleste graffitityper.
Opløser PVC, nylon, polycarbonat, polystyren og flere andre gummi og plastmaterialer. 
Polyethylen og polypropylen er resistent under normale betingelser. Vi anbefaler at teste 
på et lille stykke, hvor skade er acceptabel.

Fjernelse af graffiti.

Pr nr:

Anvendelse:

Egenskaber:

Dosering:

Indhold:

Vægtfylde:

Emballage:

FARE !

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. ( (R)-p-MENTHA-1,8-DIEN  D-LIMONEN )

PRODUKT INFO  
/ P-INFO

UN NUMMER

PROPER SHIPPING NAME /  
PSN

FARE  
PIKTOGRAM

SIGNAL ORD

Signalordet skal stå  
under fare-piktogram-
met og de 2 elementer 

skal stå tæt på  
fare-teksten.

FARETEKST

UN nummer og Proper 
Shipping name skal stå 
sammen. 




