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 Forebygg ulykker forårsaket av kjemikalier 

Forebygg ulykker forårsaket av 
kjemikalier 

- ChemXchange er et dataverkøy med sikkerhetsdatablad. I løpet av våren vil våre medlemmer få 
muligheten til å få bedre kjennskap til ChemXchange via brukerkurs. Dette verktøyet forebygger 
ulykker forårsaket av kjemikalier og vil gagne byggebransjen, forklarer fagsjef HMS Eirik Remo i 
NELFO. ChemXchange erstatter verktøyet BASS fra 1. april 2013. 

Lansering over hele landet 
Få oversikt over hva dette vil bety for deg, og hvordan ChemXchange kan bidra til en tryggere 
hverdag. Delta på lansering som er delt i to: 

 Gratislansering fra 09:00 - 11:30  
 Kursing i ChemXchange fra 11:30 - 16:00. Pris for del 2 (brukerkurs) er 2.500,- inkludert 

lunsj. 

Meld deg på gratis lansering her.  

Elektroentrepenørenes plikter 
Elektroentreprenører som bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette 
stoffkartotek. Stoffkartoteket er en samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som 
brukes i virksomheten. Kartoteket skal også inneholde informasjonsblad for andre helseskadelige 
stoffer samt helsefarlig biologisk materiale. Et stoffkartotek må til enhver tid holdes oppdatert med 
hva som faktisk finnes av kjemikalier i virksomheten. Rutinene må derfor sikre at det er siste 
utgave av sikkerhetsdatabladene og/eller informasjonsbladene for alle stoffer som er i bruk i 
virksomheten.  

Systemet forebygger ulykker 

-Systemet vil gi store forenklinger i byggebransjen. Dette er 
viktig fordi det handler om hvilke krav som stilles til dem som jobber med kjemikalier. Hvis man 
tenker etter, gjør de fleste det i hverdagen. Har man riktig informasjon om produktene bidrar det 
til riktig bruk av verneutstyr og andre sikkerhetstiltak, som er med på å forebygge ulykker. 
Samtidig er man bedre rustet hvis noen skulle bli skadet. Dette fordi ChemXchange gjør det 
enklere å finne nødvendig informasjon om førstehjelp og behandling når man utsettes for et 
bestemt kjemikalie, sier Remo. 
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Kontaktpersoner 

 
Eirik Remo Fagsjef HMS 
eirik.remo@norskteknologi.noTlf: 23 08 77 31Mob: 900 74 189 
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