ECHA-term

Терминология за REACH, CLP и биоцидите е достъпна онлайн на 23 езика
http://echa-term.echa.europa.eu
Ако използвате терминология за REACH, CLP и биоцидите на два или повече езика на
ЕС или търсите дефиниции на термини, терминологичната база на ECHA е ценен
източник

Какво е ECHA-term?
Базата данни е източник на надеждна,
съгласувана и актуална многоезична
терминология в областта на химикалите.
Целта е да се подобри качеството на
преводите и да се насърчи ясната
комуникация.

Какво съдържа ECHA-term?
Статиите съдържат различни полета:
дефиниция, бележки, контекст, сродни
термини, документи и друга информация
по темата.
Базата данни обслужва нуждите на
различни потребители: заинтересовани
страни по REACH, CLP и биоцидите,
национални органи, писмени и устни
преводачи, обществеността и ECHA.

На вашия език
ECHA-term съдържа термини на 23 езика
на ЕС: български, хърватски, чешки,
датски,
нидерландски,
английски,
естонски, фински, френски, немски,
гръцки, унгарски, италиански, латвийски,
литовски,
малтийски,
полски,
португалски,
румънски,
словашки,
словенски, испански и шведски.
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Терминология от
•

регламента REACH

•

регламента CLP (термини,
предупреждения за опасност и
препоръки за безопасност)

•

Регламента за биоцидите

•

ръководства на ECHA (термини и
дескриптори)

•

CLP пиктограми за опасност

•

вещества, пораждащи сериозно
безпокойство

Превод на термин

Характеристики
•

Функция за търсене на един или
повече езици

•

Разширено азбучно търсене

•

Разширено търсене (по EО номер,
CAS номер и GHS код,
предупреждения за опасност и
препоръки за безопасност)

•

Възможност за смяна на езика на
потребителския интерфейс

•

Сродни и противоположни
термини и др.

• Възможност за изпращане на
коментар по въведени термини
Пълно съдържание на статията: термин с
дефиниция, контекст, справка, бележка,
съкращение, степен на надеждност и дата на
създаване.
Възможна е също навигация на различни
езици.

• Разширено експортиране в Excel
или TBX
• Известия за новини и новинарски
архив

ECHA-term
Помощ на 23 езика на ЕС!
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