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Intet SDS = Intet salg 

Forstå sikkerhedsdatabladet, dine rettigheder og dine forpligtigelser 

CHYMEIA tilbyder et heldagskursus i at forstå reglerne for sikkerhedsdatablade (SDS).  

Hvis du arbejder professionelt med et kemisk produkt, vil du på et eller andet tidspunkt støde på et SDS. 

Et SDS beskriver nemlig, hvor farligt produktet er, hvad du skal gøre for at beskytte dig mod dets 

farlighed, hvordan du bortskaffer produktet, hvad du gør i tilfælde af brand, spild, ulykke osv.  

En række naturlige spørgsmål vil derfor rejse sig, uanset om du er direkte eller indirekte involveret i det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er også vigtigt at vide, hvad du har ret til at spørge ind til og efterspørge, når du modtager et 

sikkerhedsdatablad, og hvilke krav du rettelig kan stille din leverandør i forhold til levering og kvalitet af 

det modtagne sikkerhedsdatablad. 

Alle, som arbejder med kemiske materialer, bør derfor have grundlæggende viden om reglerne omkring 

sikkerhedsdatablade, for at være sikker på, at de modtager, forstår og leverer den dokumentation de 

skal - og i den rette kvalitet. 

Kurset lægger vægt på præsentation, gennemgang af eksempler og opgaver således, at deltagerne 

igennem egen læring får den bedste fornemmelse for, hvordan et sikkerhedsdatablad er opbygget. 

Udbytte 

• Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der skal stå i hver af sikkerhedsdatabladets 16 

sektioner og hvorfor. 

• Du lærer hurtigt at genfinde den væsentligste information i et sikkerhedsdatablad. 

• Du lærer noget om de nationale særheder i sikkerhedsdatablade. 

• Du kan forholde dig kvalificeret til de sikkerhedsdatablade, du modtager fra din leverandører  

og får konkret viden om, hvad du har ret til at spørge ind til. 

 

Hvad er det 

vigtigste at tjekke, 

når jeg modtager 

et SDS? 

Hvad indeholder 

sikkerhedsdatabladet? 

Hvem skal jeg 

levere det til og 

hvordan skal jeg 

gemme det? 

Hvad når jeg 

leverer SDS’er til 

kunder uden for 

Danmark? 
Hvordan ser jeg, om 

kvaliteten af SDS’et 

er OK? 



    

 
 

CHYMEIA ApS  Universitetsparken 2  4000 Roskilde  +45 72 40 16 22  www.chymeia.com 

Målgruppe 

Kurset henvender sig til medarbejdere i virksomheder, der producerer, importerer, indkøber, anvender 

eller distribuerer kemiske stoffer og/eller blandinger. 

Det kræver ingen forudgående viden inden for kemikalielovgivning at deltage. 

 

Praktisk information 

Tider 2018 12. juni 2018 kl. 09.00-16.00 
 

24. oktober 2018 kl. 09.00-16.00 

Sted CHYMEIA’s undervisningslokaler, Universitetsparken 2, DK-4000 

Roskilde 

Pris 

 

1 dag: DKK 3.100,00 
 

Prisen er inklusiv forplejning på dagen 

Tilmelding og kontakt Kontakt os på telefon 72401622 eller mail info@chymeia.com for at 

tilmelde dig. 

Afmelding Kurset afholdes kun ved min. 3 deltagere. Tilmelding er bindende og 

der påføres et gebyr på 250 kr. ved manglende fremmøde uden 

aflysning. Aflysning skal ske senest en uge før kursusdagen på 

info@chymeia.com.  

 

Kursusledere 

Kurset bliver afholdt af Pia 

Petersen, som har 20 års 

erfaring med kemikalie-

lovgivning fra hendes 

ansættelse i Miljøstyrelsen og 

af Claus Ankjærgaard, som har 

mere end 15 års erfaring med 

kemikalielovgivning bl.a. som 

miljøchef i den kemiske 

produktionsindustri. 

 

CHYMEIA ApS 

CHYMEIA udvikler software, AlphaOmega, til virksomheder der har behov for et effektivt værktøj til at 

udarbejde sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger. CHYMEIA’s kunder tæller små, 

mellemstore og store virksomheder indenfor medicinalindustrien, energiforsyningsbranchen, 

rengøringsmiddelproducenterne mm. 
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