
2-dages kursus i praktisk anvendelse af CLP-forordningens1 

klassificerings- og mærkningsregler 

 

Beskrivelse 

CHYMEIA tilbyder et 2-dages kursus i CLP-forordningens regler om klassificering og 

mærkning af kemiske blandinger.  

EU’s CLP-forordning beskriver kriterierne for, hvordan man klassificerer kemiske 

stoffer og blandinger som farlig og videregiver oplysninger om sikker brug af 

stoffet/blandingen.   

Der er fastsat regler i CLP-forordningen om, hvordan farlige stoffer og blandinger skal 

mærkes med oplysninger om de farer, der er knyttet til stoffet/blandingen og hvordan man beskytter sig mod 

farerne.  

Alle som arbejder med kemiske stoffer og/eller blandinger bør derfor have grundlæggende viden om CLP-

reglerne for bedst at kunne identificere og beskrive farlighed og sikker håndtering. 

Kurset lægger vægt på klassificering af blandinger efter beregningsreglerne og der er praktiske opgaver 

således, at deltagerne igennem egen læring får den bedste fornemmelse for, hvordan man klassificerer og 

mærker kemiske blandinger. 

 

Udbytte 

Hovedformålet med kurset er at: 

• Du får grundlæggende og praktisk forståelse for termerne: mærkning, klassificering, fareklasser, 

signalord, H-sætninger, P-sætninger  

• Du kan klassificere kemiske blandinger 

• Du kan afgøre, hvad der skal stå på etiketten for et fareklassificeret materiale 

• Du kan forholde dig kvalificeret til den fareinformation du modtager fra jeres leverandører 

                                                           
1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og 

blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 



Målgruppe 

Kurset henvender sig til medarbejdere, der håndterer fareetiketter, sikkerhedsdatablade, 

arbejdspladsbrugsanvisninger eller på anden måde har berøring med virksomhedens kemiske materialer og 

savner forudsætninger for at kunne forholde sig fagligt til denne opgave. Det vil sige medarbejdere i 

virksomheder, som producerer, importerer, anvender eller distribuerer kemiske stoffer og/eller blandinger. 

Det kræver ingen forudgående viden inden for kemikalielovgivning at deltage. 

Kursusleder 

Kurset bliver afholdt af Pia Petersen, som har 19 års erfaring med kemikalielovgivning fra hendes ansættelse i 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. 

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, rengøringsmiddel-

producenterne mm. 

Kurser i 2019 

• 9.-10. april, kl. 9.00-16.30 begge dage 

• 24.-25. september, kl. 9.00-16.30 begge dage 

STED 

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

PRIS 

2 dage: DKK 6.200,00 - Prisen er inklusiv forplejning på dagen 

TILMELDING 

Kontakt os på telefon +45 72 40 16 22 eller mail info@chymeia.dk for at tilmelde dig. 

AFMELDING 

Ved afmelding mere end 2 uger før kursusstart, opkræves ikke kursusafgift. Ved afmelding mindre end 2 uger 
før kursusstart, opkræves 25% af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 2 hverdage før kursets start, 
opkræves fuld kursusafgift. Dette gælder også ved hel eller delvis udeblivelse. 

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os til at møde dig 

mailto:info@chymeia.dk

