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Brady Workstation  
CLP/GHS-labels App

Opslag van chemische gegevens 
en creatie van CLP/GHS-labels
Alles begint met de informatie op uw veiligheids-
informatiebladen. Met de CLP/GHS-labels App 
kunt u eenvoudig de VIB-gegevens voor elke 
chemische stof in uw bedrijf importeren, bewaren 
en updaten – en dat allemaal op één plaats! 

U hoeft de chemische informatie slechts eenmaal 
in te voeren. Met de VIB-gegevens binnen 
handbereik, kunt u gemakkelijk een chemische 
stof selecteren, een labelgrootte kiezen en op elk 
moment de gewenste CLP/GHS-labels printen.

Importeer probleemloos gegevens uit 
veiligheidsinformatiebladen (VIB) voor 
de creatie van CLP/GHS-labels! 
De Brady Workstation CLP/GHS-labels App 
maakt het heel eenvoudig om uw labels af 
te stemmen op de CLP-verordening inzake 
de classificatie, labeling en verpakking van 
chemische stoffen (1272/2008) en het globaal 
geharmoniseerd systeem voor de classificatie 
en labeling van chemische stoffen (GHS). Met 
deze app kunt u probleemloos informatie uit 
veiligheidsinformatiebladen (VIB) uploaden en 
bewaren, en zelf labels creëren.
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Functie voor het verbergen van ruiten

Heeft u niet alle vier de ruiten nodig? Geen enkel 
probleem! De overbodige ruiten worden met een 
zwart volvlak overprint . Zo hoeft u geen rollen 
te wisselen of bijkomende materialen aan te 
kopen als u een van onze monochrome printers 
gebruikt.

Standaard gevarenformules

Wij vinden dat labelcreatie eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk moet zijn. Daarom hebben 
we een uitgebreid aantal standaard veiligheids- 
en gevarenformules geïntegreerd in deze 
app. U kiest de gewenste boodschap en deze 
verschijnt automatisch op het label, zodat u 
geen tijd verliest bij het bepalen van de inhoud 
van het label. Gevarenformules zijn in vier 
verschillende groepen ingedeeld: fysische 
gevaren, gezondheidsgevaren, milieugevaren 
en Europese standaardformules.  

Brady Workstation – CLP/GHS-labels App

Labels printen

Zodra de labels klaar zijn, kunnen deze worden geprint op de BBP™31-, BBP™33-, BBP™85- en 
GlobalMark®2-printers van Brady.

1. Download Brady Workstation op 
workstation.bradyid.com

Test de CLP/GHS-labels App vandaag nog:  
Workstation.BradyID.com

Gratis  

proefversie!

2. Voeg de CLP/GHS-labels App 
toe aan uw Brady Workstation en 
geniet van een gratis proefversie 
gedurende 14 dagen!


