
 

PRILOGA I 
 

POSEBNE ZAHTEVE ZA ZAPIRALA, VARNA ZA OTROKE IN OTIPNA OPOZORILA NA 
NEVARNOST 

 
 
 
Zapirala, varna za otroke in otipna opozorila 
 
Posode vseh velikosti, ki so v splošni rabi, morajo biti opremljene z zapirali, varnimi za otroke 
in z otipnimi opozorili, če vsebujejo: 
 
- snovi ali pripravke, ki so v splošni rabi in so razvrščeni kot zelo strupeni (T+), strupeni (T) ali 
jedki (C), zdravju škodljivi (Xn), zelo lahko vnetljivi (F+) ali lahko vnetljivi (F). Ta določba se 
ne nanaša na aerosolne razpršilce, ki vsebujejo snovi ali pripravke, ki so razvrščeni in 
označeni samo kot zelo lahko vnetljivi (F+) ali lahko vnetljivi (F); 
- najmanj eno snov iz preglednice, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od največje posebej 
navedene individualne koncentracije: 
 

 
 
Št. 

 
Identifikacija snovi 

 

 
Mejna konc. 

 CAS št. Ime EINECS št.  

1 67-56-1 Metanol 2006596  3 % 
 

2 75-09-2 Diklormetan 2008389  1 % 
 

 
Posode vseh velikosti, ki so v splošni rabi, morajo biti opremljene z zapirali, varnimi za 
otroke, če vsebujejo: 
 
- snovi ali pripravke, ki so nevarni, če jih aspiriramo (Xn, R65) in so razvrščeni ter označeni 
skladno z določili točke 3.2.3 priloge VI Direktive sveta 67/548/EGS. Pripravki ali snovi, ki se 
dajejo v promet v obliki aerosolnih razpršilcev ali v posodi in so opremljeni z zapečatenim 
razprševalnim mehanizmom, pa ne potrebujejo zapiral, varnih za otroke. 
 
A del -tehnične zahteve za zapirala, ki so varna za otroke, se uporabljajo: 

- za zapirala za večkratno zapiranje: tehnične zahteve so navedene v ISO standardu  
8317 (izdan julija 1989) in  
- za zapirala za enkratno zapiranje:  tehnične zahteve so navedene CEN standardu  EN 
862 (izdan marca 1997). 
 

 
Opombe: 

a) Ustreznost zapiranja embalaže glede na gornje zahteve, mora biti uradno potrjena s 
strani laboratorija, ki je akreditiran v skladu s standardi EN 45 000. 
b) Posebni primeri: 
Kadar je razvidno in dokazljivo, da embalaža onemogoča otrokom dostop do nevarne 
vsebine brez uporabe orodja, njeno preizkušanje po zgoraj omenjenih standardih ni 
potrebno. 
V vseh drugih primerih in kadar se utemeljeno dvomi o ustreznosti zapiranja glede varnost 
otrok, sme pristojni državni organ od pravne ali fizične osebe, ki daje nevarno snov 
oziroma pripravek v promet, zahtevati uradno dokazilo akreditiranega  laboratorija o tem, 
da je: 



 

- tip zapirala tak (tako konstruirano zapiralo), da ga ni potrebno preizkusiti  v skladu, z 
zgoraj navedenimi standardi ali pa, 
- zapiralo bilo preizkušeno in da ustreza  zgoraj omenjenim standardom. 

 
B del - tehnične zahteve za otipna opozorila 
Zahteve za tehnično izvedbo otipnih opozoril na nevarnost so navedene v ISO  standardu 
EN 11683 (izdan 1997) 
 
 
 


