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Viktig information till företag som släpper ut farliga blandningar på EES-1 
marknaden 

1 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – Europeiska unionens 28 medlemsstater samt Norge, Island och Liechtenstein.

UFI-koden och vad den innebär 
för din produktmärkning 

ECHA-18-B-02-SV

En ny märkningsuppgift ska 
anges på produktmärkningar 
från och med 2020 – en kod 
med 16 tecken som kallas för 
unik formuleringsidentifierare 
(unique formula identifier, UFI). 
År 2025 kommer denna kod att 
vara obligatorisk i märkningen på 
alla produkter som klassificerats 
avseende hälsofaror och 
fysikaliska faror. Importörer 
och nedströmsanvändare 
som släpper ut sådana 
produkter på marknaden blir 
skyldiga att tillhandahålla 
särskild produktinformation, 
inbegripet UFI-koden, till 
giftinformationscentraler. Verktyg 
och stöd för att ta fram koden 
finns på Echas webbplats om 
giftinformationscentraler.

I korthet
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VAD ÄR EN UFI-KOD?

En unik formuleringsidentifierare (unique formula 
identifier, UFI) är en kod med 16 alfanumeriska tecken som 
ska anges på märkningen av dina produkter som innehåller 
en farlig blandning.

Utöver UFI-koden ska du även tillhandahålla ytterligare 
information om din blandning och tillhörande produkter 
till giftinformationscentraler, såsom sammansättning, 
handelsnamn, färg, förpackning, produktkategori och 
toxikologisk information. UFI-koden ska entydigt koppla 
den information du tillhandahåller till den produkt du 
släpper ut på marknaden.  

Alla produkter som märks och anmäls med samma 
UFI-kod måste innehålla en blandning med samma 
sammansättning.

VAD KOMMER UFI-KODEN ATT ANVÄNDAS TILL?

UFI-koden och den övriga information som du 
har tillhandahållit kommer främst att användas 
av giftinformationscentraler vid nödsamtal. Till 
exempel kan koden, utöver handelsnamnet, läsas upp 
direkt från produktmärkningen för personal på en 
giftinformationscentral för att exakt identifiera vilken 
produkt som incidenten rör.

VAD BEHÖVER DU GÖRA FÖR ATT SKAPA EN UFI-
KOD?

För att skapa en UFI-kod för din blandning behöver 
du ditt företags momsregistreringsnummer (eller en 
s.k. företagsnyckel i särskilda fall) och ett särskilt 
formuleringsnummer för blandningen. Ange dessa 
två nummer i Echas onlineverktyg för generering 
av UFI-koder (UFI Generator) så får du din UFI-kod. 
Momsregistreringsnumret utgör en viktig del för att 
säkerställa att din UFI-kod är unik och att det inte 
förekommer några överlappningar mellan UFI-koder som 
genereras av olika företag.

Med största sannolikhet använder ditt företag redan 
interna formuleringskoder. Om dessa enbart innehåller 
siffror – mellan 0 och 268 435 255 – kan du använda dem 
direkt i UFI-generatorn. I annat fall, exempelvis om de 

är alfanumeriska eller innehåller andra tecken, måste du 
först tilldela dina blandningar nya formuleringsnummer 
som följer det format som krävs. Det är viktigt att du inte 
återanvänder samma formuleringsnummer tillsammans 
med samma momsregistreringsnummer när blandningarna 
har olika sammansättning. 

Du kan hitta UFI-generatorn och användarhandboken på 
Echas webbplats om giftinformationscentraler på 23 
språk. Om du hanterar en stor produktportfölj kanske du 
vill utveckla din egen generator i ditt företags it-system 
för att mer effektivt kunna skapa stora mängder UFI-
koder. I så fall behöver du läsa i handboken för UFI-
utvecklare.

KOMMER DIN UFI-KOD ATT HÅLLA DIN 
AFFÄRSINFORMATION KONFIDENTIELL?

UFI-koden respekterar även integriteten hos din 
konfidentiella affärsinformation. Till exempel är det 
inte möjligt att avkoda information om blandningens 
sammansättning utifrån UFI-koden. Endast 
giftinformationscentraler kommer att känna till vilken 
sammansättning som motsvarar den tillhandahållna 
koden. På detta sätt skyddar UFI-koden din konfidentiella 
affärsinformation. 

HUR ANVÄNDS UFI-KODEN I 
DISTRIBUTIONSKEDJAN FÖR EN BLANDNING I EN 
BLANDNING?

En blandning som släppts ut på marknaden består ofta av 
en blandning i en blandning – med andra ord tillverkas den 
genom att två eller flera blandningar blandas i enlighet 
med formulerarens specifikationer. Med tanke på att det 
inte är möjligt att avkoda konfidentiell information om 
en blandnings sammansättning genom UFI-koden kan 
koden användas på ett säkert sätt i distributionskedjan. 
Du kan få en UFI-kod från din uppströmsleverantör 
eller ge din kod till din nedströmsformulerare istället 
för att lämna ut hela sammansättningen. Innan UFI-
koden utväxlas i distributionskedjan krävs det att 
giftinformationscentralerna redan har kännedom om den.

NÄR BEHÖVER DU EN NY UFI-KOD? 

Så länge som blandningens sammansättning är densamma 
kan UFI-koden vara densamma, även om produkten ändras 
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på andra sätt (exempelvis genom en ny förpackning eller 
ett nytt handelsnamn). 

En ny kod behöver endast genereras och skrivas eller 
fästas på märkningen när blandningens sammansättning 
ändras, till exempel om en komponent läggs till, tas bort 
eller ersätts, eller om koncentrationen av komponenter 
ändras så att den tillåtna intervallen överskrids. Du 
måste säkerställa att ditt företag övervakar ändringar av 
blandningens sammansättning och genererar en ny UFI-
kod, informerar giftinformationscentralerna och märker 
om era produkter om det behövs. 

KAN DU ANVÄNDA EN UFI-KOD FÖR FLERA 
PRODUKTER, ELLER FLERA UFI-KODER FÖR EN 
PRODUKT?

Så länge som blandningens sammansättning i produkten 
är densamma kan du använda samma UFI-kod på 
märkningen av dina produkter i alla EES-länder, eller 
samma kod på produktmärkningen inom samma land, 
även om du marknadsför dem under olika handelsnamn. 
Av databehandlingsskäl eller av kommersiella skäl kan du 
välja att tilldela samma blandning mer än en kod. I så fall 
har varje produkt sin egen UFI-kod, även om den innehåller 
samma blandning.

Oberoende av vilket tillvägagångssätt du väljer är det 
viktigt att du informerar giftinformationscentralerna 
i varje relevant marknadsområde om den korrekta 
UFI-koden så att räddningspersonalen otvetydigt kan 
identifiera produkten.

KAN UFI-KODER ANVÄNDAS FÖR OFARLIGA 
BLANDNINGAR?

Du kan vilja tilldela ofarliga blandningar eller blandningar 
som enbart klassificeras som miljöfarliga en UFI-kod. 

Det kan vara till hjälp för giftinformationscentralerna 
om du frivilligt anger UFI-koden på märkningen av 
slutprodukter som innehåller sådana blandningar. 
Kunskaper om produkter som förmedlas vid ett samtal 
med en giftinformationscentral kan nämligen, oberoende 
av om den är klassificerad eller inte, göra det möjligt för 
personalen att ge mer information och råd.

Vad gäller blandningar i blandningar kanske du vill 
behålla din konfidentiella affärsinformation som skyddas 
av UFI-koden när du förmedlar information om din 
blandning i distributionskedjan. Det är frivilligt att ange 
koden på märkningen, men den måste tillhandahålls 
giftinformationscentralerna för att det ska vara möjligt 
för dem att koppla blandningen i blandningen till den 
relevanta informationen. 
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KRÄVS DET ALLTID ATT UFI-KODEN ANGES PÅ 
MÄRKNINGEN? 

UFI-koden ska skrivas eller fästas på märkningen på alla 
dina produkter som innehåller farliga blandningar. I fall 
där produkterna inte är märkta, t.ex. när det gäller vissa 
produkter som används på industrianläggningar, kan UFI-
koden anges i säkerhetsdatabladet. 

VILKA REGLER GÄLLER FÖR EN UFI-KOD PÅ 
MÄRKNINGEN?

Förkortningen UFI (som är samma på alla EU-språk och 
alfabet och som inte ska översättas) ska anges med stora 
bokstäver och följas av en alfanumerisk kod på 16 tecken. 
Koden är uppdelad i fyra block, åtskilda av ett bindestreck. 
Några krav på till exempel typsnitt eller storlek har inte 
fastställts, men det krävs emellertid att UFI-koden är väl 
synlig och läslig på produktmärkningen. Med hänsyn till 
variationerna på märkningens storlek och andra krav på 
märkningen som också ska få plats på etiketten, ska UFI-
koden placeras så att den enkelt kan lokaliseras (dvs. nära 
streckkoden eller faropiktogram). Sammanfattningsvis 
är du skyldig att avgöra hur UFI-koden ska skrivas eller 
fästas på ett så effektivt sätt som möjligt för att stödja 
förmedlingen till giftinformationscentralerna.

NÄR SKA UFI-KODEN ANGES PÅ MÄRKNINGEN?

Ditt företag är skyldigt att meddela UFI-koden och annan 
produktinformation i det nya harmoniserade formatet 
senast den 1 januari 2020 för blandningar som är avsedda 
för användning av konsumenter. Blandningar som är 
avsedda för yrkesmässig användning ska meddelas 
senast den 1 januari 2021 och blandningar för industriell 
användning först den 1 januari 2024. Blandningar som 
redan har släppts ut på marknaden måste uppfylla kraven 
senast vid övergångsperiodens utgång, vilket innebär 
att alla relevanta produkter på marknaden senast den 1 
januari 2025 ska ha en UFI-kod på märkningen.

Det krävs att företagen är redo med UFI-koderna på 
märkningen innan tidsfristen löper ut för att kunna lämna 
denna produktinformation till giftinformationscentralerna. 
I praktiken innebär detta att genereringen av UFI-koderna 
och tryckningen av den lämpliga produktmärkningen 
ska planeras noggrant i ditt företags tidsplan och kan 
genomföras på förhand före de relevanta fristerna för 
inlämning – redan från och med idag.
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Frågor och svar och stöd:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/

Webbseminarier:
https://echa.europa.eu/support/training-material/
webinars

Nationella stöd- och informationspunkter:
https://echa.europa.eu/sv/support/helpdesks

Warning
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Aliquam 
dapibus nisi interdum semper 
elementum. Etiam venenatis lacus 
at neque varius, vel varius arcu 
laoreet. 
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Country

Instructions for 
use
Integer tempus neque ac posuere 
tincidunt. Sed vehicula facilisis 
auctor. Suspendisse molestie nunc 
sit amet velit hendrerit scelerisque. 
Quisque volutpat euismod leo et 
feugiat. Quisque sagittis, lectus quis 
dictum gravida, mauris libero 
sollicitudin velit, eget elementum 
libero felis et velit. Duis fringilla 
aliquam varius. Donec faucibus et 
felis et tincidunt. Etiam eget felis 
porta est blandit fermentum in vel 
enim. Aliquam mattis magna mauris, 
sit amet mollis ipsum tincidunt sed. 
Ut sed libero mauris. Ut et urna 
tempus nisl laoreet fringilla.

UFI: H563-L90S-R783-J823

Ett exempel på produktmärkning som tydligt 
innehåller produktens UFI-kod. 
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