Nyhedsbrev
Opdatering af APB’er med Chemical Online Service (COS)
Arbejdspladsbrugsanvisninger - lovkrav?
Arbejdsgiveren har ansvaret for, at der udarbejdes
APB’er, for deres indhold og for at de opdateres ved
ændringer.
De ansatte skal have APB’erne udleveret og skal instrueres effektivt. For ansatte, der ikke forstår dansk, kan
det være nødvendigt at udarbejde en brugsanvisning
på andre relevante sprog.

COS abonnement incl. APB’er
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Særlige krav til førstehjælp
Risiko for udvikling af eksplosiv atmosfære
Særlige krav til arbejde i eksplosiv atmosfære
Særlige krav i særlovgivning, herunder danske krav
Særlige krav til uddannelse
Særlige krav til begrænsninger i brug
Særlige krav til håndtering og oplag
Særlige krav til mærkning og håndtering af affald

Med et COS abonnement, får du altså sikkerhed for at
alle produkter er vurderet af en kemiker med speciale i
arbejdsmiljø og sikker brug af kemikalier.

Med et COS abonnement, kan I få udarbejdet og opdateret jeres APB’er. Ved opstart udarbejder vi APB’er på
alle jeres produkter med APB pligt. Udarbejdelsen
foretages ud fra en kemisk vurdering af oplysningerne
i produktets sikkerhedsdatablad (SDS) (se mere nedenfor).
Når SDS opdateres, vurderer vi om ændringerne har
betydning for indholdet i APB’en. Hvis det er tilfældet
opdateres den. Ændringen informeres til Jer, med et
flag i COS og hvis det ønskes også med en mail. Hvis I
har beskæftiget ikke-dansk talende medarbejdere, er
det også muligt at få en engelsk version af APB’erne.

Mere viden om COS
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Vurdering af de anvendte produkter

Med et COS abonnement får du:

Ved oprettelse af produktet i COS, foretager vi indledningsvist en vurdering af stamdata i produktets SDS.
Her vurderes det, om der er sammenhæng i klassifikation, indholdsstoffer og fysisk kemiske data. Ved
uoverensstemmelser informerer vi om det i COS. Ved
udarbejdelse af APB foretager vi vurderinger af:

 Værktøjer til dokumentstyring, herunder bl.a. vedli-

 Krav til udsugning
 Brug af masketype , herunder indhold af stoffer,

 Værktøjer til fremme af bæredygtighed

der adsorberer dårligt på kulfiltre.

 Brug af handsketyper
 Særlige krav til håndtering og vask af arbejdstøj
Vores viden — Jeres sikkerhed
Avichem har mere end 20 års erfaring i at løse opgaver indenfor kemikalie området — udarbejdelse
af dokumentation, praktisk håndtering af kemikalier og kemikalielovgivning.

gehold af SDS og APB

 Viden om kemikalier, herunder bl.a. farlighedsvurdering (farvekode)

 Viden og værktøjer til kemikalie ”compliance”

Du kan læse mere om COS på: www.chemical-onlineservice.com. Du er også velkommen til at kontakte os
på tlf. 20 69 16 67 og få en online demonstration.

Lodbrogsvej 59, 8660 Skanderborg
tlf: 20 69 16 67
Mail: mf@avichem.dk
web: www.avichem.dk

