Tillæg til Sikkerhedsdatablad.
Dette tillæg kan sammen med sikkerhedsdatablad udgøre arbejdspladsbrugsanvisningen (APB).
Virksomhedens navn og kontaktoplysninger:
Oplysninger om produktet
Navn på produkt:
Anvendelsesområde på virksomheden:
Placering:
Leverandør:

Linie Kemi A/S, Blüchersvej 3, DK-7480 Vildbjerg,
Tlf. +45 7593 4900, www.liniekemi.dk
Eventuelle anvendelsesbegrænsninger, regulering m.m. på virksomheden
Må ikke bruges af:
Uddannelseskrav:
Forholdsregler ved brug:
Eventuelt ryge- og spiseforbud:
Arbejdsstedets indretning, herunder eventuelle ventilationskrav
Nødbruser findes:
Rindende øjenskyl findes:
Ventilation (type):
Øjenskylleflaske findes:
Opbevaringssted for produktet (når det ikke bruges):
Brandslukningsmateriale
Slukningsmidler/opbevaring:
Førstehjælp
Førstehjælpsudstyret opbevares:
Ved uheld tilkald:
Nærmeste skadestue/sygehus:
Personlige værnemidler
Handsker/type:
Gennembrudstid for handsken:
Briller/ansigtsskærm:
Beskyttelsesdragt/hætte:
Åndedrætsværn type:

Placering:
Placering:
Placering:
Placering:

Forholdsregler ved uheld og spild samt bortskaffelse
Små mængder spild
opsamles med:
Store mængder spild
opsamles med:
Oplysninger om, hvor affald skal afleveres:
Eventuelt særlig beholders placering:
Yderligere kommentarer:
Skemaet udfyldt af:
Godkendt af:

Placering:
Placering:

Dato:
Dato:

Forklaring til udfyldelse af Arbejdspladsbrugsanvisningen
Oplysninger om produktet
Navn på produkt:
Anvendelsesområde på virksomheden:
Placering:
Leverandør:

Skriv produktets navn
Angiv hvad produktet anvendes til
Angiv hvor produktet er placeret
Linie Kemi A/S, Blüchersvej 3, DK-7480 Vildbjerg
Tlf. +45 7593 4900, www.liniekemi.dk
Eventuelle anvendelsesbegrænsninger, regulering m.m. på virksomheden
Må ikke bruges af:

Angiv hvis der er visse grupper/personer, der ikke
må anvende produktet (f.eks. unge under 18 år)
Uddannelseskrav:
Angiv hvis der er krav om uddannelse for at måtte
bruge produktet. Se Punkt 15 i sikkerhedsdatablad
Forholdsregler ved brug:
Se Punkt 8 i sikkerhedsdatablad
Eventuelt ryge- og spiseforbud:
Se Punkt 7 i sikkerhedsdatablad
Arbejdsstedets indretning, herunder eventuelle ventilationskrav
Nødbruser findes:
Rindende øjenskyl findes:
Ventilation (type):
Øjenskylleflaske findes:
Opbevaringssted for produktet (når det ikke bruges):

Angiv hvor nødbruser kan findes
Angiv hvor rindende øjenskyl kan findes
Angiv ventilationstype
Angiv hvor øjenskylleflaske kan findes
Beskriv hvor produktet står, når det ikke er i brug

Brandslukningsmateriale
Slukningsmidler/opbevaring:

Beskriv hvilke slukningsmidler, der kan bruges ved
brand og hvor slukningsmidlet befinder sig.
Se Punkt 5 (Brandbekæmpelse) og Punkt 7
(Opbevaring) i sikkerhedsdatablad

Førstehjælp
Førstehjælpsudstyret opbevares:
Ved uheld tilkald:
Nærmeste skadestue/sygehus:

Angiv jeres placering af førstehjælpsudstyret.
Eksempel: ”Til højre for døren findes…”
Sted/navn/telefonnummer
Nærmeste skadestue/sygehus + telefonnummer

Personlige værnemidler
Handsker/ type:

Se Punkt 8 i
Placering:
sikkerhedsdatablad
Gennembrudstid for handsken: Se Punkt 8 i sikkerhedsdatablad
Briller/ ansigtsskærm:
Se Punkt 8 i
Placering:
sikkerhedsdatablad
Beskyttelsesdragt/Hætte: Se Punkt 8 i
Placering:
sikkerhedsdatablad
Åndedrætsværn type:
Se Punkt 8 i
Placering:
sikkerhedsdatablad
Forklaring fortsættes på næste side.

Angiv hvor handskerne er placeret
Angiv hvor briller/ansigtsskærm er
placeret
Angiv hvor dragt/hætter er placeret
Angiv hvor åndedrætsværn er placeret

Forholdsregler ved uheld og spild samt bortskaffelse
Små mængder spild
Se Punkt 6 i
opsamles med:
sikkerhedsdatablad
Store mængder spild
Se Punkt 6 i
opsamles med:
sikkerhedsdatablad
Oplysninger om, hvor affald skal afleveres:

Placering:

Angiv hvor værktøjer til opsamling af
små mængder spild er placeret
Placering: Angiv hvor værktøjer til opsamling af
store mængder spild er placeret
Se Punkt 13 i sikkerhedsdatablad

Eventuelt særlig beholders placering:
Yderligere kommentarer:
Skemaet udfyldt af:
Godkendt af:

Angiv placering af særlig beholder
Dato:
Dato:

