
 

 

 

 
  

 

  

        

          

            

   

            

 
 

  

                 

                  

  

    

          

         

         

                

    

              

 
 

  

               

  

        

 

  
  

        

           

      

    

               

             

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

       
 

  

  

  

Aalborg r Forsyning 

SIKKERHEDSREGLER 
Arbejde med kemikalier 

Personlige værnemidler 

• Anvisning til personlige værnemidler er beskrevet i COS 

• Filtrerende åndedrætsværn uden turboenhed må maksimalt anvendes i 3 effektive arbejdstimer pr. dag 

• Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed og luftforsynet åndedrætsværn må maksimalt anvendes i 6 

effektive arbejdstimer pr. dag 

• Enkelte kemikalier kræver lovpligtigt kursus fx epoxy og isocyanater samt asfaltmaterialer, før du må arbejde med dem 

Inden arbejdet 

• Indkøb af ny kemi, der ikke i allerede er i COS, må kun foretages af særligt trænede indkøbere jvf. HR Sherlock 

• Du skal have en mundtlig instruktion i arbejdet med det pågældende kemiske produkt samt adgang til COS 

før arbejdet påbegyndes 

• Klargør personlige værnemidler som beskrevet i COS 

• Der må som hovedregel ikke anvendes kemi der ikke findes i COS 

• Orienter dig om placeringen af førstehjælpsudstyr, herunder eksempelvis øjenskylleflasker, nødbruser og spildkit 

• Planlæg arbejdet således spredning af kemikaliet til omgivelserne undgås 

• Ved behov for omhældning af kemikalie til en ny beholder, skal beholderen mærkes med produktnavn, faresætninger, 

faremærkning o. lign. 

• Sørg for at indrette arbejdsstedet, så du kan arbejde sikkert med produktet – f.eks. ventilation/udsugning jf. COS 

Under arbejdet 

• Hold kontakt til en vagtmand hvor forholdende kræver det (fx situationer, hvor der kan være risiko for giftige dampe, 

eksplosionsfare m.v.) 

• Der må ikke indtages mad og drikke, når der arbejdes med kemikalier 

Efter arbejdet 

• Foretag oprydning på arbejdsstedet og sæt kemikalierne på plads 

• Rengør snavsede værnemidler der skal genbruges. Anbring værnemidlerne på rette plads efter tørring. Kulfiltre 

fra maskerne skal opbevares i lukkede poser 

• Rengør anvendt værktøj 

• Affald i form af brugte engangsværnemidler, klude, emballage etc. sorteres og bortskaffes som beskrevet COS 

• Foretag nødvendig personlig hygiejne (f.eks. vask af hænder, bad og skift til rent tøj) 

• Ændres anvendelsen af kemikaliet skal der tages kontakt til miljø- og arbejdsmiljøkoordinatoren. 
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