De UFI en u
De Unique Formula Identifier, bekend als de UFI, is een alfanumerieke code
die aangebracht moet worden op het etiket van alle producten die zijn
geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid of fysieke gevaren, zoals
gevaarlijke mengsels. Dit nieuwe etiketelement is verplicht vanaf 2025 voor
alle gevaarlijke mengsels in de Europese Economische Ruimte (EER).*
* De EER omvat de 28 lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
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Wat is de UFI?

Een nieuw etiketcomponent dat bestaat uit een alfanumerieke
code met 16 karakters en dat aanwezig moet zijn op het etiket
van alle producten die een gevaarlijk mengsel bevatten.

UFI: H563-L90S-R783-J823
Wat zijn de eisen?
Het acroniem 'UFI' moet in hoofdletters zijn en worden gevolgd
door de alfanumerieke code van 16 karakters. Er zijn geen
specifieke vereisten voor variabelen zoals lettertype of grootte.
De UFI moet echter duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn op het
etiket van het product, en moet zo geplaatst worden dat hij
gemakkelijk te vinden is (bijvoorbeeld in de buurt van de
barcode of het gevaar-symbool). Al uw producten met dezelfde
mengselsamenstelling moeten dezelfde UFI hebben.

Deadlines
• 1 januari 2020 voor mengsels voor gebruik door de consument
• 1 januari 2021 voor mengsels voor professioneel gebruik
• 1 januari 2024 voor mengsels voor industrieel gebruik
• Mengsels die momenteel verkrijgbaar zijn, moeten op 1 januari
2025 voldoen aan de vereisten

Wat hebt u nodig om een UFI te maken?
Om een UFI te maken voor uw mengsel, hebt u de btwnummers van uw bedrijf en het samenstellingsnummer van het
mengsel nodig. Voer deze twee cijfers in de online tool ECHA
UFI Generator in. Vervolgens krijgt u uw UFI code. Het btwnummer is essentieel om ervoor te zorgen dat uw UFI uniek is
ten opzichte van UFI's die worden gegenereerd door andere
bedrijven.
Meer gedetailleerde informatie over de UFI kan verkregen
worden via de European Chemicals Agency (ECHA).

Met geavanceerde digitale codeeroplossingen van
Videojet kunt u voldoen aan de vereisten voor UFI
met hoogwaardige codes op vrijwel elk substraat.

Codeeroplossingen:

Continuous inktjet

Lasermarkeren

Thermo inkjet

Thermo-transfer

Grootkarakterinktjet

Label print & apply

Videojet-experts helpen u graag.
Ga naar
www.videojet.nl/nl/homepage/industry-solutions/chemicals.html
0345-636 522
info.nl@videojet.com
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