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Kemikalieförteckning för arbetsgivare
Skriv in samtliga kemikalier av betydande mängd och/eller farlighet och som används i företaget.

Namn på produkten, handelsnamnet: Skriv det namn som står på 
förpackningen eller i säkerhetsdatabladet.
Reg.nr: Finns angivet på förpackningen/säkerhetsdatabladet för 
godkända bekämpningsmedel och är fyrsiffrigt registreringsnummer.
Användning: Skriv vad kemikalien används till.

Förvaras: Skriv var kemikalien förvaras.
Mängd/år: Skriv den totala årsförbrukningen av kemikalien.
Risk: Frätande, med risk för allvarliga skador på hud och ögon. 
Se avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet.

Övrigt: T.ex Hygieniskt gränsvärde (AFS 2015:7), t.ex 
klass 1L - tillstånd krävs för användning.
Säkerhetsdatablad: Uppdaterade som ska finnas tillhanda 
till varje produkt.

Företag Datum

Namn på produkten Reg.nr Används Förvaras Mängd/år Risk Övrigt Säkerhetsdatablad
(senast uppdaterat)
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Namn på produkten Reg.nr Används Förvaras Mängd/år Risk Övrigt Säkerhetsdatablad
(senast uppdaterat)
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