
Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
 

 

1 

Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

 

PRODUKTNAVN 

ExxonMobil – Mobil Delvac XHP 
extra 10W-40 

ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Alle ansatte må håndtere produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ingen 

Opbevaring på virksomheden: 

 

Hal 2 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Oplag må ikke ske lige oven på afløb til offentligt system 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Efter endt brug skal der foretages grundig afvask af hænder 

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Nej - Åndedrætsværn hensigtsmæssig ved anvendelse i små rum 

eller rum med ringe ventilation      

 Ja – tætsluttende beskyttelsesbriller      

 Ja - Nitrilhandsker 

 Nej - Arbejdstøj er fyldestgørende. Ved bare områder af kroppen 

bør heldragt dog benyttes under arbejde med produktet  

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og evt. dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, 

beskyttelsesbriller og evt. åndedrætsværn som personligt udstyr 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i tætsluttende beholder/container 

med forurenet jord. Affaldsmodtager: Tom beholder/absorberingmat. des. hos godkendt modtager 

       Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beholder med produktet skal som udgangspunkt ikke flyttes – håndtering sker direkte fra oplaget 

med dunk. Flytning af beholderen kun efter aftale med ledelsen/AMU      

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af: Henning M. Andersen Dato: 27/02 2013 

 

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
 

 

2 

Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

PRODUKTNAVN 

Henkel, Ceresit CX 5, Lyncement 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 
og diverse entreprenørarbejde 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Alle ansatte må bruge produktet   

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ingen 

Opbevaring på virksomheden: 

 

I hal 1 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Opbevares ved temperaturer over 0 og under 50 grader C  

Anvendes under ventilerede forhold.   

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Rygning og indtagelse af mad og drikkevarer er ikke tilladt ved 

produktet og under brug. Vask af hænder efter brug af produktet.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ja – ved forarbejdning af store mængder, Egnet åndedrætsværn 

ved store mængder og utilstrækkelig ventilation 

 Ja – heldækkende beskyttelsesbriller       

 Ja – nitrilgummi handsker, udskiftes efter evt. kontakt med 

produktet.      

 Ja – støvtæt arbejdsbeklædning (dragter) hvis der sker spild af 

produktet på beskyttelsesdragten skal denne kasseres 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker, masker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle 

biler. Beskyttelsesbriller på værksted – evt. åndedrætsværn som 

personligt udstyr 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med kost til oplag i isoleret beholder  

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Byggeaffald , evt. brugte dragter isoleret (eks. tromle)       

Affaldsmodtager: Tomme beholdere afskaffes hos godkendt modtager        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beholder må ikke opstilles umiddelbart ovenpå kloak eller udledning til offentligt system. 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
 

 

3 

Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

PRODUKTNAVN 

Helm,Natroiumhydroxid ca.27,7% 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Kun personer over 18 år må arbejde med produktet  

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ingen 

Opbevaring på virksomheden: 

 

I palletank i hal 1 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Opbevares ved temperaturer >25 grader C utilgængeligt for børn 

Anvendes under ventilerede forhold.   

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Rygning og indtagelse af mad og drikkevarer er ikke tilladt ved 

produktet. Grundig vask af hænder og underarme efter brug af 

produktet.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ikke påkrævet 

 Ja – heldækkende beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm      

 Ja – nitrilgummi handsker       

 Ja – hvis der sker spild af produktet på beskyttelsesdragten skal 

denne kasseres 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler 

Beskyttelsesbriller på værksted 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale fra biler eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen – absorberingsmateriae eller brugte dragter isoleret (eks. tromle)      

Affaldsmodtager: Tomme beholdere afskaffes hos godkendt modtager        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beholder må ikke opstilles i lokaler eller områder hvor spild vil kunne medføre udledning til offentlig 

kloak eller system. 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

PRODUKTNAVN 

Fosroc Reebolith S 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Alle ansatte må håndtere produktet – kendskab til brugen og 

udvidet viden om datablad påkrævet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ingen 

Opbevaring på virksomheden: 

 

I dunke på pallereol i hal 2 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Punktudsugning under arbejdet med produktet anses for 

hensigtsmæssigt ved arbejde indendørs – minimum effektiv naturlig 

ventilation ved arbejde udendørs   

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

God personlig hygiejne, vask hænder efter brug hvis der har været 

kontakt rygning og indtagelse af madvare ikke tilladt       

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ved utilstrækkelig ventilation anvendes min. filtermaske med A2/P2 

filter      

 Ja - minimum beskyttelsesbriller       

 Ja – minimum gummihandsker       

 Ved arbejde med tilsmudsning (eller risiko for samme) skal heldragt 

og kemikalieresistente støvler anvendes 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker, støvler og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle 

biler. Beskyttelsesbriller, støvler og åndedrætsværn på værksted 

og/eller personlige værnemidler 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale fra biler eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen        

Affaldsmodtager: Tomme beholdere afskaffes hos godkendt modtager        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

      

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

PRODUKTNAVN 

Statoil UniWay Li 62 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Alle ansatte må håndtere produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ingen 

Opbevaring på virksomheden: 

 

I spand på smørevogn ved værkstedet i hal 2 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Bør kun håndteres i omgivelser med min. naturlig ventilation  

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

God personlig hygiejne, vask hænder efter brug hvis der har været 

kontakt rygning og indtagelse af madvare ikke tilladt       

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ingen krav      

 Anbefales ved risiko for stænk      

 Anbefales – nitrilgummi handsker       

 Valgfrit - eventuel forklæde med olietæt materiale ved risiko for 

stænk – heldragt kan overvejes da tøj som er forurenet med 

produktet skal skiftes 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler 

Beskyttelsesbriller på værksted og/eller personlige værnemidler 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale fra biler eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen        

Affaldsmodtager: Tomme beholdere afskaffes hos godkendt modtager        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

      

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

 

PRODUKTNAVN 

Castrol Hyspin AWH-M 32 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Kendskab til brug og udvidet viden om datablad påkrævet. Må ikke 

opbevares hvor spild kan medføre udledning til kloak/off. system 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ingen 

Opbevaring på virksomheden: 

 

I dunke på pallereol i hal 2 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Punktudsugning under arbejdet med produktet anses for 

hensigtsmæssigt ved arbejde indendørs – minimum effektiv naturlig 

ventilation ved arbejde udendørs   

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

God personlig hygiejne, vask hænder efter brug hvis der har været 

kontakt rygning og indtagelse af madvare ikke tilladt       

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ved utilstrækkelig ventilation anvendes min. filtermaske med A2/P2 

filter      

 Ja - minimum beskyttelsesbriller       

 Ja – minimum gummihandsker       

 Ved arbejde med tilsmudsning (eller risiko for samme) skal heldragt 

og kemikalieresistente støvler anvendes 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker, støvler og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle 

biler. Beskyttelsesbriller, støvler og åndedrætsværn på værksted 

og/eller personlige værnemidler 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale fra biler eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen – evt. absorberingsmat. med produktet i særskilt oplag (eks. tromle)  

       

Affaldsmodtager: Tomme beholdere afskaffes hos godkendt modtager        Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beholder skal være sikret mod at vælte/tippe ved eventuel transport 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

 

PRODUKTNAVN 

Texaco Regal EP220 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Alle ansatte må håndtere produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ingen 

Opbevaring på virksomheden: 

 

I dunk på pallereol i hal 2 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Håndtering skal ske min. i naturligt ventileret omgivelse   

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

      

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ingen krav      

 Valgfrit – anbefales ved risiko for stænk      

 Anbefales – nitrilgummi handsker       

 Valgfrit  

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale fra biler eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen        

Affaldsmodtager: Tomme beholdere afskaffes hos godkendt modtager        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

      

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

PRODUKTNAVN 

Statoil - Dieselolie 
ARBEJDSSTED 

Diverse vognmandsopgaver og 
Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 
 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Alle chauffører, smede og entreprenører må håndtere produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Farligt gods bevis ved transport  

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Muligvis - ukendt 

Opbevaring på virksomheden: 

 

Tankgård og hal 1 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Oplag må ikke ske således at indholdet kan forurene undergrunden 

eller løbe til kloak o.l. Håndtering bedst udendørs a.h.t. ventilation 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Rygning forbudt under håndtering. 

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ja – ved arbejde i lukkede rum/tanke anvendes friskluftsforsynet 

åndedrætsværn. Ved Arbejde i ventilerede omgivelser er 

åndedrætsværn ikke nødvendig       

 Ja – benyt tætsluttende øjenværn ved arbejde i lukkede rum/tanke 

Ved arbejde med risiko for stænk benyt beskyttelsesbriller       

 Ja – Nitril handsker       

 Egnet arbejdstøj – ved risiko for stænk og spild skal suppleres med 

heldragt. Forurenet tøj fjernes   

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, 

ansigtsværn og åndedrætsværn som personligt udstyr 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i container på jordhotel. 

Affaldsmodtager: Absorberingmat. des. hos godkendt modtager        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Håndtering sker direkte fra oplaget. Flytning af beholdere kun efter aftale med ledelsen/AMU      

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

PRODUKTNAVN 

Air Liquide – Oxygen 
komprimeret 

ARBEJDSSTED 

På smedeopgaver og på værksted 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Ingen 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Nej 

Opbevaring på virksomheden: 

 

På værksted i hal 2 – hvis beholder flyttes skal den nye bygning 

afmærkes med trykbeholderskilt indtil beholder stilles tilbage 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Opstilles tørt samt opretstående. 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Ingen rygning eller brug af åben ild under håndtering og brug af 

produktet er tilladt.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ingen – vær dog opmærksom på behov ved relateret opgaver hortil 

produktet er en del af behovet.      

 Ja – egnede beskyttelsesbriller med korrekt filter ved relaterede 

opgaver med svejsning og skæring hvortil produktet skal anvendes 

er påkrævet       

 Ja - ved håndtering af beholdere  

 Opgaven hvortil produktet skal anvendes kan medføre behov for 

dragt og øvrige foranstaltninger - sikkerhedssko ved håndtering 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, åndedrætsværn  

og sikkerhedssko som personligt udstyr, svejsebriller i hal 2 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Blæser/ventilator på inspektionstankvogne 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form 

Affaldsmodtager: Tom beholder hos forhandler        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beholder med produktet skal under transport være anbragt og sikret således at beholdere er stabile 

og ikke kan tippe/vælte m.m. 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

PRODUKTNAVN 

Migatronic – MIG spray 
ARBEJDSSTED 

På smedeopgaver og på værksted 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Ingen 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Nej 

Opbevaring på virksomheden: 

 

På værksted i hal 2  

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Tørt, i afstand fra antændelseskilder og varmeudviklingsområder 

samt opretstående. Beskyttet mod sollys 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Ingen rygning eller brug af åben ild under håndtering og brug af 

produktet er tilladt.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ved brug på ringe ventilerede steder skal ventilering etableres som 

sikkerhed mod indånding.      

 Ingen      

 Ingen 

 Ingen  

Opbevaring af værnemidler: 

 

Eventuelt nødvendigt ventileringsudstyr kan rekvireres fra 

tankbiler/kontoret  

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Sørg for effektiv ventilation - fysisk spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler 

og/eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form 

Affaldsmodtager: Tom beholder hos modtagestation        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

PRODUKTNAVN 

Air Liquide - Acetylen 
ARBEJDSSTED 

På entreprenør-/smedeopgaver og 
på værksted 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Kun erfaren personale med relevant oplæring bør håndtere 

produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Nej 

Opbevaring på virksomheden: 

 

På værksted i hal 2 – hvis beholder flyttes skal den nye bygning 

afmærkes med trykbeholderskilt indtil beholder stilles tilbage 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Tørt, i afstand fra antændelseskilder og varmeudviklingsområder 

samt opretstående. 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Ingen rygning eller brug af åben ild under håndtering og brug af 

produktet er tilladt.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ved brug på ringe ventilerede steder bør åndedrætsværn anvendes 

eller ventilering etableres som sikkerhed mod indåndning.      

 Ja – egnede øjenværn ved alle relaterede opgaver hvortil produktet 

skal anvendes er påkrævet      

 Ja - ved håndtering af beholdere 

 Opgaven hvortil produktet skal anvendes kan medføre behov for 

dragt og øvrige foranstaltninger - sikkerhedssko ved håndtering 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, åndedrætsværn  

og sikkerhedssko som personligt udstyr 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form 

Affaldsmodtager: Tom beholder hos forhandler        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beholder med produktet skal under transport være anbragt og sikret således at beholdere er stabile 

og ikke kan tippe/vælte m.m. 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

 

PRODUKTNAVN 

Air Liquide – Arcal 5,12,14,21,23, 
MAG, Atal, Teral 

ARBEJDSSTED 

På entreprenør-/smedeopgaver og 
på værksted 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Kun erfaren personale med relevant oplæring bør håndtere 

produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Nej 

Opbevaring på virksomheden: 

 

På værksted i hal 2 – hvis beholder flyttes skal den nye bygning 

afmærkes med trykbeholderskilt indtil beholder stilles tilbage 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Tørt, i afstand fra antændelseskilder og varmeudviklingsområder 

samt opretstående. 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Ingen rygning eller brug af åben ild under håndtering og brug af 

produktet er tilladt.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ved brug på ringe ventilerede steder bør åndedrætsværn anvendes 

eller ventilering etableres som sikkerhed mod indåndning.      

 Ja – egnede øjenværn ved alle relaterede opgaver hvortil produktet 

skal anvendes er påkrævet      

 Ja - ved håndtering af beholdere 

 Opgaven hvortil produktet skal anvendes kan medføre behov for 

dragt og øvrige foranstaltninger - sikkerhedssko ved håndtering 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, åndedrætsværn  

og sikkerhedssko som personligt udstyr 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form 

Affaldsmodtager: Tom beholder hos forhandler        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beholder med produktet skal under transport være anbragt og sikret således at beholdere er stabile 

og ikke kan tippe/vælte m.m. 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

 

PRODUKTNAVN 

NCC Kemi – Hydrotol 90 
ARBEJDSSTED 

På entreprenøropgaver 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Kun personer over 18 år må håndtere produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Forudgående uddannelse eller instruktion fra uddannet person er 

påkrævet før anvendelse 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ja  

Opbevaring på virksomheden: 

 

Hal 2 på pallereol 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Tørt og tæt lukket emballage, ventileret, utilgængeligt for børn og 

ikke i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer o.l. 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Ingen rygning eller brug af åben ild under håndtering og brug af 

produktet er tilladt.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 JA - Åndedrætsværn med partikelfilter A2P2      

 Ja – beskyttelsesbriller ved risiko for stænk      

 Ja - gummihandsker af nitril- eller butylgummi  

 Ja – heldragt og gummistøvler af nitrilgummi eller PVC 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, 

ansigtsværn, støvler og gasmaske som personligt udstyr 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form/Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i tæt- 

sluttende tromler. Affaldsmodtager: Tom beholder/absorberingmat. des. hos godkendt modtager 

       Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beholder med produktet skal placeres isoleret fra beskyttelsesudstyr og beklædning under transport 

og være anbragt og sikret således at beholdere er stabile og ikke kan tippe/vælte m.m. 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

 

PRODUKTNAVN 

Nymann Kemi - Kølervæske 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Kun personer over 18 år må håndtere produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ingen 

Opbevaring på virksomheden: 

 

Hal 1 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Tørt, køligt og ventileret. Adgang til rindende vand og øjenskyller 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Efter endt brug skal der foretages grundig afvask af hænder  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 JA - Åndedrætsværn med partikelfilter P2 eller under effektiv 

ventilation      

 Ja – beskyttelsesbriller ved risiko for stænk      

 Ja - gummihandsker af nitril- eller butylgummi  

 Ja – heldragt eller egnet arbejdstøj over hele kroppen idet produktet 

kan optages gennem huden 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, 

ansigtsværn og gasmaske som personligt udstyr 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form/Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i tæt- 

sluttende tromler. Affaldsmodtager: Tom beholder/absorberingmat. des. hos godkendt modtager 

       Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beholder med produktet skal som udgangspunkt ikke flyttes – håndtering sker direkte fra oplaget 

med dunk. Flytning af beholderen kun efter aftale med ledelsen/AMU      

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

 

PRODUKTNAVN 

Cheminor AdBlue 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Alle ansatte må håndtere produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ingen 

Opbevaring på virksomheden: 

 

I palletank i hal 1 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Håndtering bør ikke ske i små lukkede rum 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Produktet må ikke være i kontakt med mad – ved spild på 

arbejdstøj eller dragt skal denne udskiftes førend føde må 

indtages.      

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Evt. gasmaske med kemikaliefilter      

 Ja – minimum ansigtsværn      

 Ja – kemikalieresistente gummihandsker       

 Arbejdstøj eller dragter 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, 

ansigtsværn og gasmaske som personligt udstyr 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale fra biler eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen        

Affaldsmodtager: Tomme beholdere afskaffes hos godkendt modtager        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beholder med produktet skal som udgangspunkt ikke flyttes – håndtering sker direkte fra oplaget 

med dunk til modtagerbeholderen. Flytning af beholderen kun efter aftale med ledelsen/AMU      

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

 

PRODUKTNAVN 

ROCOL – Ultracut 390H 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Alle ansatte må bruge produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Nej  

Opbevaring på virksomheden: 

 

På værksted 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Opstilles tørt, køligt og på ventileret placering  

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Rygning forbudt under brug. Isoleres fra madvarer. Grundig 

afvaskning af hænder og arme efter anvendelse og brug.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Nej 

 Ja – tætsiddende sikkerhedsbriller 

 

 Ja – handsker af nitrilgummi 

 Ja - heldragt 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, 

beskyttelsesbriller og ansigtsskærm på værksted og som personligt 

udstyr  

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Absorberingsmateriale og klude på reol i hal 2 – videre oprydning skal ske efter koordinering 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: evt. absorberingsmateriale og klude i lukket beholder til jordhotel/depot. 

Affaldsmodtager: Godkendt modtagestation        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Må ikke opstilles i områder hvor indholdet kan forurene undergrund via kloak, afløb o.l. 

Ved eventuel flytning af beholder skal denne sikres effektivt mod at tippe og vælte 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

PRODUKTNAVN 

Statoil - Fyringsolie 
ARBEJDSSTED 

Diverse vognmandsopgaver og 
Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 
 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Alle chauffører, smede og entreprenører må håndtere produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Farligt gods bevis ved transport  

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Muligvis - ukendt 

Opbevaring på virksomheden: 

 

Tankgård og hal 1 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Oplag må ikke ske således at indholdet kan forurene undergrunden 

eller løbe til kloak o.l. Håndtering bedst udendørs a.h.t. ventilation 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Rygning forbudt under håndtering. 

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ja – ved arbejde i lukkede rum/tanke anvendes friskluftsforsynet 

åndedrætsværn. Ved Arbejde i ventilerede omgivelser er 

åndedrætsværn ikke nødvendig       

 Ja – benyt tætsluttende øjenværn ved arbejde i lukkede rum/tanke 

Ved arbejde med risiko for stænk benyt beskyttelsesbriller       

 Ja – Nitril handsker       

 Egnet arbejdstøj – ved risiko for stænk og spild skal suppleres med 

heldragt. Forurenet tøj fjernes   

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, 

ansigtsværn og åndedrætsværn som personligt udstyr 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i container på jordhotel. 

Affaldsmodtager: Absorberingmat. des. hos godkendt modtager        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Håndtering sker direkte fra oplaget. Flytning af beholdere kun efter aftale med ledelsen/AMU      

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

PRODUKTNAVN 

Icopal – Reparationsasfalt 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 
Div. entreprenøropgaver 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Personer under 18 år må ikke håndtere/arbejde med produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Kursusbevis i arbejde med asfalt er påkrævet 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ja  

Opbevaring på virksomheden: 

 

Hal 2  

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Oplag og brug må ikke se således der kan ske udledning til kloak 

eller overfladevand. Opbevares tørt, køligt og ventileret sted 

Hvis produktet benyttes indendørs skal der ventileres under brug 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Efter endt brug skal der foretages grundig afvask af hænder. Brug 

rensemiddel hvis arbejdet ikke sker ved rindende vand og sæbe 

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Nej - Åndedrætsværn hensigtsmæssig ved anvendelse i små rum 

eller rum med ringe ventilation      

 Nej      

 Ja - gummihandsker 

 Nej - Arbejdstøj er fyldestgørende. Ved bare områder af kroppen 

bør heldragt dog benyttes under arbejde med produktet  

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og evt. dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, 

evt. åndedrætsværn som personligt udstyr 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles tilbage til beholder med skovl 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Isoleret i tætsluttet lukket beholder 

Affaldsmodtager: Godkendt modtagestation        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beholder skal opstilles lodret og sikres mod skrid, tipning og væltning under transport 

 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

PRODUKTNAVN 

Emad Megali - Ceramic Paste  
ARBEJDSSTED 

Diverse vognmandsopgaver og 
Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 
 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Alle ansatte må håndtere produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen  

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Nej 

Opbevaring på virksomheden: 

 

På værksted 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Oplag må ikke ske således at indholdet kan forurene undergrunden 

eller løbe til kloak o.l.  

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Må ikke være i oplag med fødevarer og lægemidler – efter 

anvendelse skal hænder vaskes 

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Nej 

 Nej 

 Nej 

 Nej 

Opbevaring af værnemidler: 

 

 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i container på jordhotel. 

Affaldsmodtager: Absorberingmat. des. hos godkendt modtager        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

PRODUKTNAVN 

AH Miljø-Tech, Bioadditiv  BD 
Kathon FP 1.5 

ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 
og diverse tankrensningsopgaver 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Kun ansatte med behørig instruktion og engelskkundskaber må 

bruge produktet. Kræver udvidet kendskab til engelsk og forståelse 

af databeskrivelsen 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ingen 

Opbevaring på virksomheden: 

 

Plastictromle i hal 1 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Anvendes og opbevares kun under godt ventilerede forhold. 

Udsugning bør etableres ved håndtering i lukkede rum og 

stillestående luft. 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Rygning og indtagelse af mad og drikkevarer er ikke tilladt ved 

produktet og under brug. Vask af hænder efter brug af produktet.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ja – min. halvsnudemaske med filter N95 

 Ja – heldækkende beskyttelsesbriller       

 Ja – nitrilgummi handsker, udskiftes efter evt. kontakt med 

produktet.      

 Ja – gummiheldragt (ikke engangsdragt). Hvis der sker spild af 

produktet på beskyttelsesdragten skal denne kasseres 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker, masker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle 

biler. Beskyttelsesbriller og heldragt på værksted og i tankvogne –  

åndedrætsværn som personligt udstyr 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale fra hal 1 eller biler - til oplag i isoleret beholder  

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Evt. absorberingsmidler og brugte dragter isoleres (eks. tromle)       

Affaldsmodtager: Tomme beholdere og evt. absorberingsmat. afskaffes hos godkendt modtager 

       Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Ved transport skal beholdere opstilles lodret og sikres effektivt mod skrid eller tipning 

Omhældning af produkter må kun ske til tin prøveflasker fra repos i hal 1   

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       



Arbejdspladsbrugsanvisning  
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)            produktnr.:  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

 

PRODUKTNAVN 

Cheminor – Sprinklervæske 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Opbevares utilgængeligt for børn – kun ansatte over 18 år med 

håndtere produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Nej  

Opbevaring på virksomheden: 

 

I hal 1 og hal 2 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Opstilles tørt, køligt og på ventileret placering isoleret fra 

varmekilder og antændelige maskiner/varmeudvikling 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Rygning forbudt under brug. Isoleres fra madvarer. Grundig 

afvaskning af hænder og arme efter anvendelse og brug.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Nej 

 Ja – beskyttelsesbriller 

 

 Ja – handsker af nitrilgummi 

 Nej - Almindeligt arbejdstøj kan anvendes – dog bør der benyttes 

heldragt såfremt arbejdstøjet ikke dækker hele kroppen 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, 

beskyttelsesbriller på værksted og som personligt udstyr  

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Absorberingsmateriale og klude på reol i hal 2 – videre oprydning skal ske efter koordinering 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: evt. absorberingsmateriale og klude i lukket beholder til jordhotel/depot. 

Affaldsmodtager: Godkendt modtagestation        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Klude vædet med produktet skal bortkastes i brandsikre beholdere eller tromler 

Ved eventuel flytning af beholder skal denne sikres effektivt mod at tippe og vælte 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

 

PRODUKTNAVN 

OK–Hydraulik Extra HVI 32-46-68 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Alle ansatte må bruge produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Nej  

Opbevaring på virksomheden: 

 

Hal 2 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Opstilles tørt, køligt og på ventileret placering under 45g C. 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Isoleres fra madvarer. Grundig afvaskning af hænder og arme efter 

anvendelse og brug.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Nej 

 Ja – ved risiko for stænk skal sikkerhedsbriller anvendes 

 

 Ja – handsker af nitrilgummi 

 Nej 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, 

beskyttelsesbriller og ansigtsskærm på værksted og som personligt 

udstyr  

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Absorberingsmateriale og klude på reol i hal 2 – videre oprydning skal ske efter koordinering 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form/evt. absorberingsmateriale og klude i lukket beholder 

til jordhotel/depot. Affaldsmodtager: Godkendt modtagestation        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Må ikke opstilles i områder hvor indholdet kan forurene undergrund eller løbe til kloak o.l. 

Ved eventuel flytning af beholder skal denne sikres effektivt mod at tippe og vælte 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       

 



Arbejdspladsbrugsanvisning  
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

 

PRODUKTNAVN 

Well Done Denmark–
Olie/Fedtfjerner 

ARBEJDSSTED 

Diverse rensninger og Grenåvej 
631b, Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Unge under 18 år må ikke anvende produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Nej  

Opbevaring på virksomheden: 

 

I arkivrum 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Opstilles tørt, køligt og på ventileret placering under 45g C. 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Isoleres fra madvarer. Grundig afvaskning af hænder og arme efter 

anvendelse og brug.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ja – ved utilstrækkelig ventilation skal maske med filtertype AB  

eller friskluftforsynet åndedrætsværn anvendes. 

 Ja – beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm skal anvendes ved brug 

af produktet.        

 Ja – handsker af nitrilgummi 

 Ja - Huden skal dækkes under brug med heldækkende dragt eller 

arbejdstøj da dele af produktet optages gennem huden 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, 

åndedrætsværn , beskyttelsesbriller og ansigtsskærm på værksted 

og som personligt udstyr  

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Absorberingsmateriale og klude på reol i hal 2 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form/evt. absorberingsmateriale og klude i lukket beholder 

Affaldsmodtager: Godkendt modtagestation        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       
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Arbejdspladsbrugsanvisning.1.2013 ”Skrivebord”-”Genvej til ISO18001” Pdf af seneste udgave på intranet 

 

PRODUKTNAVN 

Ridgid Scandinavia – Ridgid SYN 
ARBEJDSSTED 

Div. smedearbejde og Grenåvej 
631b, Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Må ikke anvendes ved/udsættes for temperaturer over 40 grader 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Nej  

Opbevaring på virksomheden: 

 

I hal 2/værksted 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Ved utilstrækkelig ventilation eller arbejde i mindre rum kan 

åndedrætsværn anvendes 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Mad-/drikkevarer må ikke opbevares sammen med produktet brug 

arbejdsmetoder som minimerer kontakt og areosoler/dampe 

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ja - Ved utilstrækkelig ventilation og kortvarigt arbejde kan egnet 

åndedrætsværn anvendes  

 Ja – ved risiko for stænk skal ansigtsskærm anvendes.        

 Ja – Nitril handsker skal anvendes under håndtering og arbejde med 

risiko for fysisk kontakt med produktet  

 Nej – almindeligt arbejdstøj tilstrækkeligt – ved spild på tøj skal 

huden vaskes grundigt og tøjet vakses før videre brug  

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, åndedrætsværn  

som personligt udstyr, ansigtsskærm på værkstedet  

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Absorberingsmaterialer på biler og i hal 2 på reol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen affald fra produktet 

Affaldsmodtager: Hos godkendt modtager        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Produktet skal opstilles og sikres således at det ikke kan vælte eller tippe under enhver form for 

transport 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       
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PRODUKTNAVN 

Sigma-Aldrich – Hydranal 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Gravide må ikke arbejde med produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Nej – klassificeret som 3 gruppe 3 ”Stoffer, der ikke er klassificeret 

med hensyn til kræftfremkaldende effekt hos mennesker 

(Diethanolamine/Sulphur Dioxide) 

Opbevaring på virksomheden: 

 

I udsugningboks i laboratoriet/arkivrummet 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Opstilles tørt uden påvirkning fra sollys og forsvarligt lukket med 

konstant udsugning 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Ingen rygning eller brug af åben ild under håndtering og brug af 

produktet er tilladt. Isoleres fra madvarer. Grundig afvskning af 

hænder og arme efter anvendelse uantaget om der er sket spild.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ja – udsugning skal være startet under arbejde med produktet. Hvis 

udsugning ikke kan benyttes skal åndedrætsværn anvendes. 

 Ja – tætsluttende beskyttelsesbriller skal anvendes ved brug af 

produktet.        

 Ja – bemærk at alle forurenede handsker med rester af produktet 

skal kasseres. 

 Ja - Heldækkende dragt eller brandhæmmende antistatisk 

beskyttelsebeklædning skal anvendes ved brug 

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler eller 

evt. på laboratoriebordet, åndedrætsværn  som personligt udstyr, 

tætsluttende beskyttelsesbriller ved laboratorietbordet  

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Vådbørste ophængt på knag ved laboratorietbordet 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Ingen i oprindelig form 

Affaldsmodtager: Tom beholder hos godkendt modtager        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Produktet må ikke fjernes fra laboratoriet 

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       
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PRODUKTNAVN 

Demeca - W66 Special 
ARBEJDSSTED 

Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Alle ansatte må håndtere produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Ingen 

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ingen 

Opbevaring på virksomheden: 

 

Hal 1 

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Oplag må ikke ske således at indholdet kan forurene undergrunden 

eller løbe til kloak e.l. 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Efter endt brug skal der foretages grundig afvask af hænder 

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Åndedrætsværn med partikelfilter P2      

 Ja – tætsluttende beskyttelsesbriller      

 Ja – Nitrilgummihandsker (ved evt. arbejde med produktet i 

ufortyndet form skal handskerne destrueres efter brug)       

 Engangsdragt/Heldragt  

Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle biler, 

ansigtsværn og gasmaske som personligt udstyr 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen      

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 2 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Spild opsamles med absorberingsmateriale – findes i biler og/eller hal 2 på pallereol 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Efter evt. spild i absorberingsholdig tilstand i tætsluttende tromler. 

Affaldsmodtager: Tom beholder/absorberingmat. des. hos godkendt modtager        

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beholder med produktet skal som udgangspunkt ikke flyttes – håndtering sker direkte fra oplaget 

med dunk. Flytning af beholderen kun efter aftale med ledelsen/AMU      

 

Skema udarbejdet af: Per M. Andersen Dato: 21/01 2013        

Skema revideret af:       Dato:       
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PRODUKTNAVN 

Sika Danmark A/S - Sika Boom-G 
ARBEJDSSTED 

Diverse entreprenørarbejde 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Personer som lider af astma, eksem eller hudproblemer samt 

personer under 18 år må ikke bruge produktet.  

Særlige uddannelseskrav: 

 

Brug kræver uddannelse for arbejde med epoxy og isocyanater
  

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Ja 

 

Opbevaring på virksomheden: 

 

Hal 2 – værkstedsskab 
  

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

Opbevares væk fra direkte sollys, tørt, køligt og vel-ventileret – væk 

fra fødevarer og antændelseskilder 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Rygning- indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder hvor 

produktet oplagres eller bruges. Griundig vask af hænder og 

underarme skal ske efter enhver brug af produktet.  

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Ja – hvis brug medfører støv, røg eller dampe skal anvendes 

luftforsynet åndedrætsværn. Åndedrætsværn med filtertype A og 

partikel P       

 Ja – hvis brug medfører risiko for stænk sprøjt, tåger, støv eller 

gasser skal anvendes heldækkende beskyttelsesbriller
  Ja – minimum Nitrilgummihandsker ved brug under 30 min. 

Alternativt Viton handsker. Udskiftes hvis produktet har været i 

kontakt med handskerne. 
   Ja – engangsdragter anbefales da alt beklædning som har været i 

kontakt med produktet skal skiftes og vaskes før genbrug.
  Opbevaring af værnemidler: 

 

Handsker, briller og dragter forefindes i hal 1 og 2 samt på alle 

biler. Gasmasker som personligt udstyr, åndedrætsværn på 

tankbiler. 

Kontaktperson: 

 

Per M. Andersen/Palle Gustafsson/Henning M. Andersen
 
 

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

I kontoret og hal 1. På lastbil i skab og på kassevognen i varerummet 

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Til venstre for indgang til laboratorium i hal 1/Ved døre i hal 2/På kontoret ved dør til 

frokoststuen. På lastbil på rammen og på kassevogn i varerummet      

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Beskriv hvor slukningsudstyr findes hvis det er relevant for arbejdsstedet 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Dragter, udstyr o.l. med rester af produktet skal opbevares separat i tromle 

e.l. afmærket med indholdet. Affaldsmodtager: Tomme beholdere des. hos godkendt modtager  

Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beskyttet mod direkte sollys og væk fra antændelseskilder (gnister o.l.) Skal transporteres sikkert 

uden risiko for tryk eller punktering o.l.  

 

Skema udarbejdet af: Skriv navn Dato: Skriv dato        

Skema revideret af:       Dato:       
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PRODUKTNAVN 

Skriv navnet her 
ARBEJDSSTED 

Skriv hvor produktet anvendes 
(også eventuel ”i marken”) 

I 
Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler 

Almindelige begrænsninger: 

 

Hvem må håndtere og bruge produktet 

Særlige uddannelseskrav: 

 

Beskriv hvis der er krav om uddannelse for at bruge produktet
  

Evt. kræftrisikable stoffer: 

 

Beskriv hvis der er kræftfremkaldende stoffer i. Se sds punkt 11 

 

Opbevaring på virksomheden: 

 

Beskriv hvor produktet opbevares
  

II 
Forholdsregler ved brug Angiv de fastsatte regler 

Indretning af arbejdssted (evt. 

ventilationskrav m.v.): 

 

Andre forholdsregler (f.eks. 

ryge- eller spiseforbud): 

Eksempelvis: hygiejne efter brug o.l. 

III 
Personlige værnemidler Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) 

(se punkt  8 i sikkerhedsdatabladet) 

 Beskriv hvornår og hvilken type åndedrætsværn der skal bruges 

      

 Beskriv hvornår og hvilken type briller eller ansigtsskærm der skal 

bruges
   Beskriv hvornår og hvilken type handsker der skal bruges

  

 Beskriv hvornår og hvilken type beskyttelsesdragt der skal bruges
  

Opbevaring af værnemidler: 

 

Beskriv hvor medarbejderne finder værnemidler 

 

Kontaktperson: 

 

Beskriv hvem medarbejderne skal kontakte for at få værnemidler 

 

IV 
Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) 

Beskriv hvor førstehjælpsudstyr findes på arbejdsstedet  

Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) 

Beskriv hvor slukningsudstyr findes hvis det er relevant for arbejdsstedet 

Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) 

Beskriv hvor slukningsudstyr findes hvis det er relevant for arbejdsstedet 

Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) 

Opbevaring af affald: Beskriv hvor affald opbevares       

Affaldsmodtager: Angiv hvilket firma som modtager farligt affald 

Affaldsmodtager:       Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) 

Beskriv fx om virksomheden har regler for hvordan transport skal ske. Det kan være hvis der skal 

bruges truck ved læsning af produkter      

 

Skema udarbejdet af: Skriv navn Dato: Skriv dato        

Skema revideret af:       Dato:       
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