www.kemibrug.dk
- en lettere vej til sikker kemikaliehåndtering
For laboratorievirksomheder er god kemikaliestyring og gode arbejdspladsbrugsanvisninger helt
centrale parametre – ikke mindst ved besøg fra Arbejdstilsynet. Her er et citat fra en tilfreds
Kemibrugabonnent ”Vi havde besøg af arbejdstilsynet onsdag i sidste uge, og de var vældig
imponerede af Kemibrug. Så det endte med at skolen fik en grøn smiley.”
Med abonnement på www.kemibrug.dk får I en række fordele:

Alle jeres ansatte får adgang til databasen med knap 11000 kemikaliebrugsanvisninger

I får den nye CLP mærkning og en række fysisk-kemiske data

I kan tilføje supplerende lokale oplysninger, så I lever op til Arbejdstilsynets krav

Vi ajourfører basen og giver besked når lovgivningen ændres – og I sparer tid

Vi laver engelsksprogede brugsanvisninger efter behov (i øjeblikket ca. 3200 engelske)

I kan lave lister over lagerbeholdning og placering – sorteret efter f.eks. faremærkning

I får en skabelon til den særlige kemiske APV

I kan lave egne etiketter, f.eks. til brug ved omhældning til anden emballage

Kemibrug drives i fællesskab af Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Syddansk
Universitet og Aalborg universitet. Aktiviteterne foregår på DTU – i Sektion for Arbejdsmiljø.
Kvaliteten af arbejdet følges af en referencegruppe, der består af laboranter, forskere og
arbejdsmiljøfolk fra de 4 universiteter.
Siden 2001 har det været muligt at abonnere på systemet, og som abonnenter kan vi nævne bl.a.
Scanpharm, Carlsberg Research Center, DHI Vand og Miljø, Bioneer, CP Kelco, BASF og Dako. I
kan bede os om referencer disse steder.
Priser for Kemibrug fra 1. januar 2015
Alle nedenstående priser gældende for 2015 er eksklusiv moms. Prisregulering vil blive meddelt i
løbet af en oktober måned med ikrafttræden den kommende 1. januar.
Antal ansatte i relevante
institutter/afdelinger

Årligt abonnement

Fra 0 – 20
18.750 kr.
Fra 21 – 100
37.500 kr.
Fra 101 – 500
75.000 kr.
For virksomheder med flere relevante brugere laves særlig aftale.

Tilslutningsgebyr engangsbeløb
18.750 kr.
37.500 kr.
75.000 kr.

Eksterne kunder kan bestille en kemikaliebrugsanvisning til en pris á 3.000 kr. pr. KBA.
Med Kemibrug kan I også registrere kemikalier, der ikke er i basen og på den måde bruge
systemet til styring af hele jeres kemikaliebeholdning. Hvis der ikke foreligger en
brugsanvisning i basen kan I indlægge link til et datablad fra jeres leverandør, og I kan lave et
særligt lokalt tillæg med lokale instrukser. Mod ekstra betaling kan I endelig bede os lave nye
brugsanvisninger, så systemet dækker alle de kemikalier, som I bruger i jeres virksomhed.
Kontakt os for yderligere oplysninger. Vi kommer gerne ud til jer og demonstrerer systemet.
Med venlig hilsen
Lise Brown Christiansen

lbc@adm.dtu.dk

