Exempel på etikett för en fyrverkeritårta enligt CLP-förordningen (EU 1272/2008) och pyroteknikdirektivet
(2013/29/EU, MSBFS 2015:6). Blått nummer refererar till Artikel i CLP-förordningen, grönt till Artikel i
2013/29/EU, text i [ ] till paragraf i 4 kapitlet i MSBFS 2015:6.
Exemplet gäller en kategori F2 fyrverkeritårta i riskgrupp 1.3 som tillverkats av ett företag utanför EU/EES.

17.1(c);
10(2);
[7§ p.2]
17.1(b);
10(2);
[7§ p.6]
17.1(d)

SuperShots

Explosivämnets nettovikt
(NEQ): 314 gram.

Skjutriktning

FARA

Importör: PyroProdukter AB
Pyrogatan 51, 111 22 Pyrostad
SVERIGE
Tel: 012-3456789

Explosivt. Fara för brand, tryckvåg
eller splitter och kaststycken
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor
och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Explosionsrisk vid brand. Utrym området.
Innehållet/behållaren lämnas till försäljningsstället (icke
fungerande pjäs) eller återvinningscentral (tom behållare).
KATEGORI F2 FYRVERKERITÅRTA. Får användas av allmänheten.
Åldersgräns 18 år.
Får endast användas utomhus. Minsta säkerhetsavstånd 8 meter.
Tillverkad av Kaboom Pyro Ltd. Registreringsnummer: 1234-F2-5679.

17.1(f)
17.1(g)
20(1,3);
[4§, 5§]

9876

Användningsinstruktioner:
1. Förvissa dig om att pjäsen inte är skadad. Om den är skadad ska den inte användas.
2. Placera pjäsen på ett plant underlag så den inte kan välta.
3. Undvik hinder ovanför pjäsen. Skjut inte av nära höga byggnader, träd eller liknande.
4. Åskådare måste vara minst 8 m bort.
5. Stående från sidan, avlägsna stubinskyddet, antänd stubinen längst ut och avlägsna dig
omedelbart minst 8 m (stubinens brinntid är ca 7 s). Om pjäsen inte skjuts av, vänta
minst 15 minuter innan du går fram till den. Återlämna pjäsen till inköpsställe.
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17.1(e)
17.1(a);
10(2);
[7§ p.1]

17.1(h);
10(2,3);
[7§ p.3-5,7,9,
8§, 9§]
+ SS-EN 15947-3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Exempel på etikett för en fyrverkeritårta enligt CLP-förordningen (EU 1272/2008) och pyroteknikdirektivet
(2013/29/EU, MSBFS 2015:6). Blått nummer refererar till Artikel i CLP-förordningen, grönt till Artikel i
2013/29/EU, text i [ ] till paragraf i 4 kapitlet i MSBFS 2015:6.
Exemplet gäller en kategori F2 fyrverkeritårta i riskgrupp 1.4 som tillverkats av ett företag utanför EU/EES.

17.1(c);
10(2);
[7§ p.2]
17.1(b);
10(2);
[7§ p.6]
17.1(d)

SpektakulärShots
Explosivämnets nettovikt
(NEQ): 110 gram.

VARNING

Skjutriktning

Importör: PyroProdukter AB
Pyrogatan 51, 111 22 Pyrostad
SVERIGE
Tel: 012-3456789

Fara för brand eller splitter
och kaststycken

17.1(e)

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor
och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Explosionsrisk vid brand. Utrym området.
Innehållet/behållaren lämnas till försäljningsstället (icke
fungerande pjäs) eller återvinningscentral (tom behållare).
KATEGORI F2 FYRVERKERITÅRTA. Får användas av allmänheten.
Åldersgräns 18 år.
Får endast användas utomhus. Minsta säkerhetsavstånd 8 meter.
Tillverkad av Kaboom Pyro Ltd. Registreringsnummer: 1234-F2-5678.

9876

Användningsinstruktioner:
1. Förvissa dig om att pjäsen inte är skadad. Om den är skadad ska den inte användas.
2. Placera pjäsen på ett plant underlag så den inte kan välta.
3. Undvik hinder ovanför pjäsen. Skjut inte av nära höga byggnader, träd eller liknande.
4. Åskådare måste vara minst 8 m bort.
5. Stående från sidan, avlägsna stubinskyddet, antänd stubinen längst ut och avlägsna dig
omedelbart minst 8 m (stubinens brinntid är ca 7 s). Om pjäsen inte skjuts av, vänta
minst 15 minuter innan du går fram till den. Återlämna pjäsen till inköpsställe.
2019-04-11

17.1(a);
10(2);
[7§ p.1]
17.1(f)
17.1(g)
20(1,3);
[4§, 5§]
17.1(h);
10(2,3);
[7§ p.3-5,7,9,
8§, 9§]
+ SS-EN 15947-3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

