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Private Label
Att tillverka och sälja kemiska produkter är ett stort ansvar och kräver en hel
del formalia för att uppfylla gällande lagar och förordningar. Vi har skapat
denna översikten för att förenkla och tydliggöra processen, samt informera
om ansvar och vilka förutsättningar som krävs för att vi ska kunna leverera en
överenskommen och förväntad produkt.
Översikten beskriver framför allt processen för nya produkter men även
förändringar av befintliga produkter samt nya förpackingsstorlekar.

Offert & Avtal
Det är viktigt att vi från början får med alla krav
och önskemål. Inte bara för att vi ska finna rätt
formulering på kemi utan även för att kunna göra
stabilitetstester och säkerställa att emballage
fungerar ihop med kemi.

Etikett &
Design

Vi har många produktformuleringar som är färdiga
att använda, men vi kan även justera – eller
göra helt nya – utifrån kundspecifika önskemål.
Dock så ställer kundunika formuleringar krav på
blandningsvolymer och kanske unika råvaror. Vår
kund är med i hela processen och utvärderar
prover på produkten.
För att B&G ska kunna lämna en offert behöver
kunden dokumentera sina önskemål och krav
gällande produkt/produkter med hjölp av
Checklista Private Label BoG. Utifrån detta
dokumentet presenterar B&G sin offert. Innan
processen sedan kan fortsätta undertecknar
parterna ett avtal.
Kundens krav kan gälla prestanda, koncentration,
styrka, doft, färg eller pH-värde. Eller så kan det
gälla miljömärkning eller klassificering. Checklistan
är därför ett viktigt hjälmedel och instrument.

Antingen sköter kunden själv design och
tryck av etiketter utifrån information från
B&G. Alternativt kan B&G hjälpa till med
hela eller delar av den processen.

Struktur

B&G lägger upp artikelnummer på
produkter, ingående material och
strukturer i affärssystem.

Inköp

Råvaror, etiketter och emballage beställs
utifrån kundens prognos. Tillsammans
gör vi upplägg för inköp, ägande och
lagerföring av ev. unikt material.

Anmälan,
registrering

Information på nästa sida –>

Checklista Private Label BoG skickas vid förfrågan.
Skicka E-post till info@blueandgreen.se

Order

Order från kunden till B&G på
produktionsvolym per produktionstillfälle.
Innehåller även önskat leveransdatum.

Produktions
planering

B&G produktionsplanerar och
orderbekräftar

Tillverkning

Normal tillverkningstid är ca 5-8 veckor
efter godkännande av etikett samt
order i systemet. Tillverkningstiden
beror på sortimentstyp och volym, vid
kampanjorder bör man räkna med 12
veckors levereranstid.

Leverans

Leverans sker enligt överenskommelse.

Produktdokumentation,
produktanmälan och
registrering

MSDS

Nedan finner ni information om våra rutiner gällande
produktdokumentationen till våra kunder, som önskar sälja
våra produkter under Private Label.

Produktregister i
Sverige, Norge,Danmark

Etiketter
Lagstadgad information
I de fall kunden själv sköter designen tar B&G fram underlag
till vad som lagstadgat måste finnas med på etiketten –
märkning, klassificering, storlek, reg-nr, Malkoder, UFI, EAN,
taktil märkning m.m.
Användningstext och bruksanvisning
Önskar kunden få förslag på texter om användning,
dosering etc. tar B & G fram det också.
Design och layout
Design/tryckoriginal godkännes gemensamt av kund och
B & G.

Faktablad
För konsumentprodukter som faller under
Detergentförordningen (tvättmedelsförordningen), tar B & G
fram faktablad till kunden. Dessa ska göras tillgängliga på
kundens hemsida, och adress ska framgå på etikett.

Riktlinjer för produktion
Private label och export
Lagerhållning
Private label produkter lagerhålls inte utan produceras
mot order. Det gäller även B&G exportprodukter, där unika
språketiketter behövs.

Minsta orderkvantitet (Moq)
Minsta orderkvantitet är beroende av batchstorlek i
produktion.
Vanligen minst 600 liter för en blandning och minst en pall
per förpackningsstorlek, per produkt.

(Säkerhetsdatablad)
B & G skapar MSDS på de språk som kund önskar. Kunden
meddelar vilka kontaktuppgifter, loggor etc. samt vilka språk
som MSDS ska vara på.

B & G registrerar sammansättningen av produkten i
produktregistret. Kunden får då ett registreringsnummer
som de hänvisar till, då de själva anmäler sin verksamhet
och produkt till produktregistret. Årlig inrapportering av
mängder sköter kunden själv. (För kosmetiska produkter,
bekämpningsmedel och desinfektionsmedel gäller andra
regler)

Giftinformation
B & G skapar och registrerar UFI-koder, som ska finnas på
etikett och i MSDS.
B & G anmäler information om sammansättning etc. till ECHA,
kopplat till UFI kod.

Frivillig märkning och registrering
Miljömärkningar som Svanen, Kemikaliesvepet, Basta, Sunda
Hus , Bra Miljöval, Byggvarubedömningen m.fl. Upplägg och
överenskommelser görs irespektive fall.

Leveranstid från bekräftad order
Förpackningar upp till 5 liter: 15–20 arbetsdagar
Förpackningar över 5 liter: 10-15 arbetsdagar
Leveranstid kan variera beroende på tillgång på material,
råvaror och orderstorlek.

Aktuellt sortiment
Sortiment som är gällande, utgörs av aktuell prislista, med
artikelnummer, benämning och priser.
För nya produkter och förändringar av befintliga: Se vår guide
om private label.

Leverans
Leverans av produkter sker till avtalad adress.

Vi är experter på rengöringsmedel för den
professionella marknaden
Vi har ett av marknadens bredaste sortiment – och många års erfarenhet av både utveckling,
produktion och försäljning av effektiva rengöringsprodukter – som vi säljer till hela Europa.
Huvudkontoret ligger i Sverige, och vi har säljkontor även i Danmark och Norge samt ett
omfattande nätverk av återförsäljare.

Fasadrengöring, tvätt och graffitiborttagning
Vårt specialsortiment för fasadrengöring, tvätt och graffitiborttagning är brett, och vi har
produkter som passar de flesta behandlingarna av alla typer av fasader. Alla produkterna är
utvecklade för professionellt bruk.

Fordonstvätt och fordonsvård
I vårt sortiment finner ni även produkter för fordonsvård, allmän rengöring, desinfektion och
förbrukningskemikalier. I sortimentet finns det både konsument och proffs.

Filosofi
Blue & Green har som mål att leverera produkter av högsta kvalitet till rätt pris – med minsta
möjliga miljöpåverkan.
I samband med både utveckling och produktion av våra produkter har vi ett stort fokus på miljön.
Det är viktigt för oss att våra produkter är effektiva, men även att de inte är skadliga för miljön,
varken när de används eller när de ska destrueras.
Därför har vi flera olika miljömärkningar på en stor del av våra produkter, och vi är dessutom
ISO-certifierade. Samtidigt är vi anslutna till FTI, då vi tycker att det är naturligt att återvinna vårt
emballage så att våra produkter belastar miljön så lite som möjligt.

Kontakta oss!
Sverige
Blue & Green AB . Stenorsvägen 52 . 261 44 Landskrona
Växel: +46 418- 399 000 . Ordermail: order@blueandgreen.se
Övrigt: info@blueandgreen.se . Org.nr: 556711-9226
Norge
Blue & Green AS . Elektrovegen 2 . 2069 Jessheim
Växel: +47 2276 3370 . Ordermail: ordre@blueandgreen.no
Övrigt: info@blueandgreen.no
Danmark
Blue & Green A/S . Hirsemarken 3 . 3520 Farum
Växel: +4544342100 . Order och övrigt: info@blueandgreen.dk
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