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

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.

Codeeroplossingen:

Continuous inktjet Lasermarkeren Thermo inkjet

Thermo-transfer Grootkarakterinktjet Label print & apply 

Waarom is de UFI gemaakt?
De UFI-code is ontworpen om bescherming te bieden voor het 
publiek, terwijl uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie wordt 
beschermd. De aanwezigheid van deze code op producten, 
evenals andere informatie die u geeft, helpt antigifcentra in 
noodgevallen. Omdat de code duidelijk zichtbaar is op het 
product, kunnen antigifcentra nauwkeurig het specifieke 
product en mengsel identificeren bij incidenten, waardoor ze 
beter en sneller kunnen reageren. 

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.

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 btw-
nummers 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 btw-
nummer 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). 

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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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.
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