
UFI izveide un izmantošana



1. princips

• UFI kodu piešķir 1 (un tikai 1) maisījuma sastāvam.

UFI: VDU1-414F-1003-1862
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2. princips

• Tas pats UFI ≠ maisījums ar citu sastāvu.

UFI: VDU1-414F-1003-1862
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UFI elastīgums

• 1 maisījuma sastāvam var būt piešķirti vairāki UFI.

UFI: VDU1-414F-1003-1862

UFI: X800-U0RP-S009-1KM3

UFI: 8XD3-W0EC-T00G-ATYX
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Kā tiek izveidots UFI?

• Atcerieties, ka UFI nav informācijas par maisījuma sastāvu, kā 
arī jūs nevariet atšifrēt sastāvu no UFI, kas atrodas uz etiķetes.

• 1. solis – Jūs sasaistiet UFI ar maisījuma sastāvu

- Tikai Jūs ziniet sasaisti

• 2. solis – Jūs iesniedziet informāciju saindēšanās centriem par 
UFI uz etiķetes ar maisījuma sastāvu, kurus tam piešķīrāt

- Sasaisti ziniet Jūs un saindēšanās centrs
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Maisījuma sastāvs un UFI (i)
Kad Jūs zināt visas sastāvdaļas

• Uzrādīt visas sastāvdaļas

• Identificējiet tos pēc ķīmiskā nosaukuma un numura identifikatora

• Nodrošiniet precīzu koncentrāciju vai koncentrācijas diapazonu katram 
komponentam

• Maisījuma sastāvdaļu procentuālai koncentrācijai ir jābūt līdz 100%

• UFI noteiktais sastāvs
echa.europa.eu 6



Kad Jūs ziniet visas sastāvdaļu koncentrācijas...
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Maisījuma sastāvs un UFI (ii)
Ja Jums ir maisījumi maisījumā (MiM)

• MiM - ja piegādātāji nenodrošina pilnīgu maisījuma sastāvu

• Uzrādīt katru MiM kā maisījuma sastāvdaļu

• Identificēt MiM, izmantojot UFI

• Norādīt precīzu koncentrāciju vai koncentrācijas diapazonu katram MiM

• Maisījuma sastāvdaļu procentuālai koncentrācijai ir jābūt līdz 100%

• Piešķiriet savu UFI galīgajam maisījumam
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Maisījumi maisījumā (MiM) koncentrācijas
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Precīza koncentrācija vai koncentrāciju diapazoni -
bīstamie komponenti, kas rada nopietnas bažas

Bīstama sastāvdaļa, kas 
rada lielas bažas:
- akūta toksicitāte;
- kodīgums ādai;
- nopietni acu bojājumi;

v Metanols 30-35%
x Metanols 30-40%
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Precīza koncentrācija vai koncentrāciju diapazoni –
citas bīstamas sastāvdaļas vai nebīstamas vielas

v Ūdens 30-50%
x Ūdens 30-60%

echa.europa.eu 11



Maisījums
Maisījums vai šķīdums, kas 
satur ķīmiskas sastāvdaļas 
ar saistītām īpašībām:
- sastāvs
- toksikoloģiškās īpašības
- krāsa
- pH

Produkts
Maisījums tādā formā, kādā 
tas tiek piegādāts lietotājam, 
un citi aspekti:
- tirdzniecības nosaukums
- iepakojums
- marķējums
- produkta kategorija

Maisījums un Produkts
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UFI piešķiršana

• Maisījums - centriskā pieeja

• Produkts - centriskā pieeja

• Tirgus – orientētā pieeja

• Valoda/etiķete - orientētā pieeja

• Ir iespējamas citas pieejas, ja ir ievērots 1. un 2. princips
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Maisījums - centriskā pieeja

• UFI attiecas vienmēr uz 
maisījuma sastāvu, nevis 
uz produktu

• Visiem produktiem, kas 
satur šo maisījumu, ir 
viens UFI
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• UFI vienmēr vienam 
produktam, pat ja 
citiem produktiem ir 
vienāda sastāva 
maisījums

• Visiem produktiem 
ar tādu pašu 
maisījuma sastāvu ir 
dažādi UFI

Produkts - centriskā pieeja
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• UFI vienmēr 
attiecas uz 
valsti, kurā 
produktu / 
maisījumu laiž 
tirgū

Tirgus – orientētā pieeja
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Valoda/etiķete - orientētā pieeja

• UFI vienmēr 
attiecas uz
tās valsts 
oficiālo valsts 
valodu, kurā 
produktu / 
maisījumu 
laiž tirgū
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• Jūsu uzņēmuma PVN maksātāja numurs

- Ja Jums nav PVN maksātāja Nr., ir pieejama alternatīva metode

• Maisījuma numurs
- Skaitlis starp 0 un 268 435 455

Kas jums ir nepieciešams, lai izveidotu UFI?
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• Atveriet: https://ufi.echa.europa.eu/#/create

• Izvēlieties valodu

Viena UFI izveide
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UFI izveide no secīgiem maisījuma kodiem

(vairāku UFI izveide)

echa.europa.eu 20



UFI izveide no nesecīgiem maisījuma kodiem
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Ja Jums nav PVN maksātāja numura ...
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UFI lietotāja rokasgrāmata

Pieejama visās ES valodās

Pārlūkprogrammas prasības

Sīkfailu izmantošana
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UFI algoritms

Vēl efektīvāka lielapjoma izveide

Izstrādājiet savu ģeneratoru sava 
uzņēmuma IT sistēmās

Iepazīstieties ar UFI izstrādātāja
rokasgrāmatu
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UFI validēšana

Tas nepasaka, ka iesniegums
ir iesniegts
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UFI validēšana
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
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