
Find ud af, om I har brug for alle de mid-
ler, I har på bedriften; dem I ikke bruger, skal I 
køre til destruktion på genbrugspladsen.

Sørg for at have et sikkerhedsdatablad 
til alle midler i en mappe, enten i fysisk form,  
eller på en pc. Det vigtigste er at sørge for, at 
medarbejderne har adgang til dem.

Sæt jer ind, hvad der er skadeligt ved de 
kemikalier, I har. Oplysningerne findes i sikker-
hedsdatabladet.

I punkt 8 i sikkerhedsdatabladet kan I se, hvilke 
værnemidler I skal bruge. 

I skal sikre jer, at I ikke bruger unødige 
mængder af kemikalierne; brug kun det der 
anbefales.

Udfyld skemaet Kemisk APV, gennemgå 
hvert enkelt middel sammen, så I er sikre på, 
hvad kravene er. Det er en god ide at gruppere 
midler, der ligner hinanden og bruges på samme 
måde. 

Instruer nye medarbejdere i håndtering af 
kemi, og sæt dem ind i den kemiske APV.

Husk at arbejdsgiver eller leder har pligt 
til at føre tilsyn med, at medarbejderne arbej-
der sikkert og følger retningslinjerne.

Tilføj eventuelle tiltag i jeres alm. APV; det 
kan fx være, at der skal indkøbes værnemidler.

Inddel evt. midlerne i tre farekategorier 
(rød, gul, grøn). Hvor rød er det farligste osv. Et 
mål kunne være at nedbringe eller substituere 
antallet af farlige kemikalier (særligt dem i kat. 
Rød).

ARBEJDET MED FAREMÆRKEDE 
STOFFER OG MATERIALER
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Tag en snak om de værnemidler, I har på 
virksomheden: Er de tilstrækkelige, skal der 
købes flere, og skal de placeres flere steder, end 
de er nu. Tag en beslutning om at bruge vær-
nemidler alle sammen, og husk at værnemidler 
er personlige.

Print den kemiske APV ud og hæng op rele-
vante steder.

Print piktogrammer af værnemidler ud og 
hæng dem op ved midlerne.

Lav evt. SOP’s eller film, der understøtter  
instruktionen. 

Kemisk risikovurdering gælder såvel fare-
mærket kemi og arbejdsopgaver, hvor der 
er risiko for eksponering for sundhedsfar-
lige produkter. Beskriv hvad man skal være 
opmærksom på, fx håndtering af gylle eller mid-
ler med kræftrisiko. Det gælder bla. følgende 
processer:

• Højtryksrensning
• Håndtering af gylle
• Håndtering af sprøjtemidler 
• Medicin til dyr
• Svejsning
• Støv
• Dieselos
• Sprayprodukter
• Opblanding af kemi med vand eller to  

stoffer der blandes sammen
• o.l.

GODE RÅD
når I håndterer faremærket kemi
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