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Chemical Online Service (COS)

Enkel løsning på kompleks problemstilling

Kender du kemikalie lovgivningen i Danmark og EU?
Ved du hvilke af Jeres produkter, der er farlige og hvilke, der er omfattet af danske og EU lovkrav?
Kemikalielovgivningen bliver mere og mere kompleks
og stadig flere virksomheder har vanskeligheder med
at svare ja til disse spørgsmål.

Med et COS abonnement, farlighedsvurderer vi alle
Jeres produkter og sikrer Jer det overblik I har brug
for. I kan nemlig trække rapporter ud, så I på en hurtig
og enkel måde kan skaffe Jer viden om problematiske
indholdsstoffer og hvilke af Jeres produkter, der er
omfattet af hvilke regelsæt. Med COS får I også:

Avichem & Riskconsult Aps lancerer nu en ny on-line
løsning, der adskiller sig fra andre systemer på markedet, ved netop at have fokus på at give vore kunder
overblik over hvilke af deres produkter, der er omfattet af hvilken lovgivning. Og naturligvis kan COS også
efterleve krav til dokumentationssiden, herunder SDS,
ES, APB og etiketter.








Baggrund for COS

Vi oplever, at de fleste virksomheder ønsker at efterleve loven, men at de også synes, det er svært pga. kompleksiteten og de store krav til kemisk viden. Ved at
forene Avichems viden om kemi og lovkrav med virksomhedernes behov, har vi udviklet en enkelt løsning
på en kompleks problemstilling – Chemical Online
Service

Løbende info om ændringer i kemikalielovgivningen.
Gratis opdatering af Jeres sikkerhedsdatablade (SDS)
Info ved væsentlige ændringer i SDS’et
Adgang til arbejdspladsbrugsanvisningsmodul (APB),
Adgang til etikettemodul
Professionel sparring på kemikalie området
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Avichem har gennem 20 år fulgt kemikalie lovgivningen tæt i DK og EU og hjulpet virksomheder med den
praktiske implementering. Vi har også gennem alle
årene sat krav op til og implementeret mange forskellige kemisystemer. Derfor har vi et solidt indblik i,
hvilke behov virksomheder har, og hvad der gør et
kemi-system let at bruge i praksis.
Manglende styr på kemikalierne kan have alvorlige
konsekvenser for medarbejderne, men også økonomisk pga. manglende forsikringsdækning, hvis uheldet
er ude og personligt for de mennesker, der har påtaget sig et bestyrelses- og ledelses ansvar i virksomheden.

Vores viden — Jeres sikkerhed
Avichem har mere end 20 års erfaring i at løse opgaver indenfor kemikalie området—udarbejdelse
ag dokumentation, praktisk håndtering af kemikalier og kemikalielovgivning.

Mere viden om COS
Du kan læse mere om COS på: http://chemical-onlineservice.com og se video om COS her:
http://www.youtube.com/watch?v=xcyMuous5a0. Du
er også velkomme til at kontakte os på tlf. 20 69 16 67
og få en online demonstration af systemet.
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