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Arbejdspladsbrugsanvisning er et tillæg til sikkerhedsdatabladet. 

Alle oplysninger udfyldes af relevant medarbejder på arbejdspladsen og vedhæftes som et tillæg til 

leverandørens sikkerhedsdatablad/ leverandørbrugsanvisning, og opfylder dermed 

arbejdsmiljølovgivningens krav til udarbejdelse af Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB). 
 
Revisions dato:   3. august 2020 
 
 

 
Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 

Se leverandørens sikkerhedsdatablad punkt 2 eller 3. 

Leverandør: MultiLine A/S Handelsnavn: Klik her for at angive tekst. 

    Kontakt person: Kemiingeniør Jacob L. Mose  

  Se leverandørens sikkerhedsdatablad punkt 1. 

PR-nummer,: Klik her for at angive tekst.  

 såfremt det ikke fremgår af sikkerhedsdatabladet. Se produktets etiket. 

 

 

 
Interne oplysninger 

Udfyldes for hvert kemisk produkt med sikkerhedsdatablad og for hvert arbejdssted/afdeling. 

Dato: Klik her for at angive tekst. 

 

Afdeling: Klik her for at angive tekst. 

 

    Version: Klik her for at angive tekst. 

 

Udarbejdet af: Klik her for at angive tekst. 

    Erstatter: Klik her for at angive tekst. 

 

  

  
Internt navn(e): Klik her for at angive tekst. 

 F.eks hvis der bruges andre navne end det af 

leverandøren angivne handelsnavn. 

  Anvendelsesområde på virksomheden: Klik her for at angive tekst. 

 F.eks. afkalkning af rør eller rengøring lager. 

 

 

 
Anvendelsesbegrænsninger 

Se leverandørens sikkerhedsdatablad punkt 7, 8 og 15. 

Hvis der er særlige krav til uddannelse, opbevaring o.lign. 

Produktet må ikke bruges af: Klik her for at angive tekst. 

 F.eks. unge under 15 år og gravide. 

  Produktet må ikke bruges til: Klik her for at angive tekst. 

 F.eks. Sprøjtning. 

  Uddannelses- /instruktionskrav: Klik her for at angive tekst. 

 F.eks. epoxy kursus eller internt kursus. 

  Kræftrisikable stoffer: Klik her for at angive tekst. 

 F.eks. stoffer ikke nævnt under leverandørens 

sikkerhedsdatablad pkt. 2 eller 3 samt 8, 11 og 15. 
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Forholdsregler ved brug 

Se leverandørens sikkerhedsdatablad punkt 8 

Hvis der er særlige krav til ventilation m.m. 

Arbejdsstedets indretning: Klik her for at angive tekst. 

 F.eks. ventilations forhold, placering af vandhaner. 

  
Eventuelt ryge- og spiseforbud: Klik her for at angive tekst. 

 F.eks. ved kræftrisiko og arbejde med epoxy. 

 

 

 
Personlige værnemidler 

Se leverandørens sikkerhedsdatablad punkt 8 

Hvis der er særlige krav til værnemidler ved brug. 

Åndedrætsværn:* Klik her for at angive tekst. 

 F.eks. Friskluftsforsynede- eller filtrerende 

åndedrætsværn. 

  Handsker: Klik her for at angive tekst. 

 F.eks. typen og skiftes efter kontakt med 

produktet. 

  Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm: Klik her for at angive tekst. 

 

  
Andet: Klik her for at angive tekst. 

 F.eks. forklæde, beskyttelsesdragt. 

  Værnemidler opbevares: Klik her for at angive tekst. 

 

 
* Friskluftsforsynede åndedrætsværn må maksimalt benyttes 6 timer om dagen, filtrerende åndedrætsværn må maksimalt benyttes 3 timer om 

dagen j.v.f. Arbejdstilsynet bekendtgørelse 742. 

 

 

 
Førstehjælp 

 

Førstehjælpsudstyr opbevares: Klik her for at angive tekst. 

 

  
Telefonnummer i forbindelse med 
ulykke: 

Klik her for at angive tekst. 

 
F.eks. Evt. lokalnummer. 

I alvorlige tilfælde ringes 112. 
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Brandbekæmpelse 

Se sikkerhedsdatabladet punkt 5. 

Hvis produktet f.eks. er brandfarligt. 

Slukningsmidler: Klik her for at angive tekst. 

 F.eks specielle krav til slukningsmidler. 

  Slukningsmidler opbevares: Klik her for at angive tekst. 

 

  Brug af værnemidler ved brandslukning: Klik her for at angive tekst. 

 

 

 

 
Forholdsregler ved uheld og spild 

Se sikkerhedsdatabladets punkt 6. 

Ved spild af store mængder koncentreret produkt, eller hvor produktet udgør en risiko ved udledning til kloakken. 

Opsamlingsmateriale: Klik her for at angive tekst. 

 F.eks. multiabsorber, klude, skovl og kost. 

  Brug af værnemidler ved opsamling: Klik her for at angive tekst. 

 

  
Telefonnummer ved udslip: Klik her for at angive tekst. 

 Telefonnummer på myndighed der skal adviseres 

ved udslip. 

 

 

 
Bortskaffelse 

Se sikkerhedsdatabladets punkt 13. 

Ved bortskaffelse af farligt affald. 

Afleveringssted / opbevaringsted: Klik her for at angive tekst. 

 F.eks. placering af hvor rester af produktet/farligt 

affald afleveres. 

  
Opsamlingsmateriale afleveres ved/hos: Klik her for at angive tekst. 

 F.eks. ved miljøfarligt affald. 

 

 

 
Intern transport 

Se sikkerhedsdatabladets punkt 14. 

Hvis produktet udgør en risiko ved håndtering. 

Nødvendige foranstaltninger: Klik her for at angive tekst. 

 

 


