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SDS sikkerhedsdatablade kan med stor glæde præsentere et helt nyt online system – 

www.ChemBase.eu - til udarbejdelse af kemisk risikovurdering/APV og tilhørende dokumenter i det 

kemiske arbejde. 

ChemBase giver din virksomhed mulighed for at udarbejde flere typer dokumenter på dansk: 

 Kemiske APV/risikovurderinger 

 Skriftlige instruktioner  

 Processer, evt. med flere kemiske risikovurderinger og/eller skriftlige instruktioner 

 Vi opretter alle produkter for Jer i systemet – så kommer i hurtigt i gang 

Vi deltager gerne i møde, fysisk eller over Teams – over Teams sender vi link der kan åbnes i 

browser og vi forklarer om systemet og hvordan der udarbejdes. 

Dokumenterne kan gemmes, redigeres, arkiveres og findes nemt frem. De kan printes med din virksomheds 

navn og firmalogo – eller en underafdelings info og logo. SDS sikkerhedsdatablade kan tilkøbes for at styre 

systemet og udføre arbejdet for din virksomhed. Et produkt/SDS kan indeholde flere Kemiske 

risikovurderinger og/eller Skriftlige instruktioner. Ligeledes tilbyder ChemBase mulighed for, at virksomheder 

med specielle ønsker kan få tilrettet eller udviklet firma-specifikke ønsker til systemet, dog mod en fast aftalt 

pris. Forespørg for mindre tilføjelser eller ændringer. 

Reference fra Al2bolig - større boligforening i Århus. Projekt med afklaring af hvilke produkter og processer 

der kræver kemisk risikovurdering. Al2bolig har 3 uafhængige afdelinger/driftscentre, besøg alle steder med 

gode råd til følge. Vejledning med hensyn til styring af nye kemiske produkter samt ved opdatering af 

eksisterende kemiske produkter. 

"Vores samarbejde med ChemBase har været meget professionelt, Steffan Siggaard har været en god 

samarbejdspartner. Vores kemiske APV er meget brugervenlig og nem at arbejde med. Vi glæder os til 

fortsat at gøre brug af ChemBase og deres service i fremtiden. 

Per Fabricius Jense - Driftsleder Al2bolig - Tilst. 

"Nemt og brugervenligt system til at håndtere kemi dokumenter samlet og til at bla. at udarbejde kemiske 

risikovurderinger og skriftlig instruktioner. 

Hjælpsom support ved spørgsmål. Kan fint anbefales herfra." 

Jesper Flohr - Technical manager Dometic A/S - Fredericia. 
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ChemBase giver disse fordele: 

 Indtast data fra et produkt/arbejdsproces eller fx fra produktets sikkerhedsdatablad i ChemBases 
database bare én gang. Databaseoplysningerne kan derefter bruges til udarbejdelse og generering 
af Kemiske APV/risikovurderinger, skriftlige instruktioner og/eller processer. 

 Med et klik kan der dannes dokument-pdf i systemet på baggrund af indtastede data. Denne pdf 
oprettes automatisk alle relevante steder.  

 Grænseværdier og H-faresætninger søges nemt frem fra ChemBases database under indtastningen, 
enten for at kontrollere værdier eller for at tilknytte grænseværdierne og H-faresætningerne til 
produktet.  

 Lav nemt processer på ChemBase.eu på baggrund af en eller flere kemiske risikovurderinger 
og/eller skriftlige instruktioner. 

 Leverer i kemiske produkter til andre virksomheder, som dermed har brug for en kemisk 
risikovurderinger på produkterne? Kontakt os gerne, så vi kan hjælpe med at udarbejde disse 
kemiske risikovurderinger for Jer, og dermed tilknytte kunderne tættere til Jer. Vær opmærksom på 
at der altid er brug for specifik information fra den virksomhed som bruger produkterne.  

 Bruger i allerede et system til kemiske risikovurderinger, men syntes måske systemet er lige stort og 
dyrt nok? I ChemBase kan i sagtens starte med at bruge allerede eksisterende pdf kemiske 
risikovurderinger (eller andet pdf materiale) – disse kan uploades til selve produktet. Dermed 
behøver i først at udarbejde ny kemisk risikovurdering ved opdatering af sikkerhedsdatablad eller 
regler. Venligst kontakt os. 

 Kopier nemt en allerede udarbejdet kemisk risikovurdering, skriftlig instruktion og/eller proces - 
genbrug data og juster til et nyt dokument. 

 På ChemBase.eu gemmes dine data og dokumenter efter ønske. Enten kan dokumenterne gemmes 
sammen med produktet og dets sikkerhedsdatablad eller hver for sig. 

 Sikkerhedsdatabladene og dokumenterne kan gøres offentlige på ChemBases hjemmeside, eller de 
kan være eksklusivt tilgængelige for din virksomhed efter login. 

 Mulighed for at indtaste data på stofniveau/CAS-nummer niveau for hvert produkt. På denne måde 
kan man nemt fremsøge på evt. et CAS-nummer hvis for eksempel klassificeringen af stoffet ændrer 
sig. Der kan også være behov for at holde styr på klassificeringer af stoffer i produkterne, for 
eksempel med henblik på substitution – et godt redskab.  

 1 administrator er med i prisen, flere kan tilkøbes. Ubegrænset antal brugere. 

 Mulighed for at konsulenter kan bruge systemet til en eller flere kunder.  

 Vi opretter alle produkter for Jer i systemet ved hjælp af de sikkerhedsdatablade i har til rådighed. 
Derefter kan i straks begynde at udarbejde kemiske risikovurdering/APV med mere. 
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 Gemmer automatisk sikkerhedsdatabladene når der uploades nyt. Dermed lever i som firma op til 
reglerne, med hensyn til dokumentation for hvilke produkter medarbejderne har været udsat for. 
Efter endt brug af produkter skal sikkerhedsdatabladene gemmes i 10 år. 

 Browserbaseret: Anvend med Chrome, Microsoft Edge eller Firefox.   

 Visse Brugere er digitale og andre Brugere mindre digitale. En mulighed er at tilføje ChemBase.eu 
som bogmærke på sit elektronisk udstyr, og samtidig få sin brugerprofil i systemet specificeret ud til 
lige den kategori med produkter/dokumenter man har brug for at se. Når Brugeren logger ind, vises 
der med det samme en oversigt (kategori) over relevante produkter med tilhørende dokumenter for 
Brugeren.  

 Selv om Jeres firma, institution eller uddannelsessted (med fx underafdelinger) ligger enten 
forskellige steder eller langt væk fra SDS sikkerhedsdatablade, vil det ikke være et problem. Alt kan 
ordnes pr. tlf. og mail.  

 Spar mange penge - Alle firmaer der abonnerer på ChemBase.eu, vil uanset abonnementets 

størrelse have ret til 20 % rabat på listepriser vedrørende udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, 

kemisk faremærkning, produkt registreringer, dossier/rapport til ECHA med henblik på UFI-koder 

samt CLP mærkning gennem SDS Sikkerhedsdatablade. 

 

Pris eksempel ChemBase.eu - Premium: Pris er pr. produkt/sikkerhedsdatablad/proces der omfatter og 

inkluderer udarbejdelse af kemiske risikovurderinger.  

Har i for eksempel 48 pdf produkt/sikkerhedsdatablad/proces (eller andet der skal udarbejdes kemisk 

risikovurdering på), er prisen 2900,00 for adgang til systemet for 1 administrator og ubegrænset antal 

brugere. Adgang for flere administratorer kan tilkøbes.  

I prisen er inkluderet at i som firma frit kan udarbejde alle de kemiske risikovurderinger, skriftlig instruktioner 

samt processer i har behov for.  

Bemærk, vi kan tilkøbes for at styre systemet og udarbejde for jer - lige som der findes mulighed for blot 

håndtering af pdf-dokumenter i systemet. 

Har i udelukkende brug for kemiske risikovurderinger i PDF til print for Jeres medarbejder eller integration i 

eksisterende system er prisen normalt 199,00 pr. stk. – venligst kontakt os. 
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Pris eksempel Premium – fri udarbejdelse af kemiske risikovurderinger, skriftlig instruktion med 

mere – vi vejleder og opretter alle produkterne så i hurtigt kan komme i gang: 

 
Op til antal produkter: 

 
Pris i DKK pr. år: 

 
25 

 
1.900,00 

 
50 

 
2.900,00 

 
100 

 
4.900,00 

 
200 

 
7.900,00 

 
300 

 
9.900,00 

 
400 

 
11.900,00 

 
500 

 
13.900,00 

 

Se flere priser her på www.ChemBase.eu 

Ovenstående er eksempel, venligst kontakt os for tilpasninger i forhold til Jeres behov. 

www.ChemBase.eu er en del af www.sds-sikkerhedsdatablade.dk 

Venlig hilsen Steffan Siggaard  

 

Ærøvej 10  

8600 Silkeborg  

Tlf.: +45 29 73 84 50  

Ring gerne for en snak om hvad vi kan tilbyde.  

Er der specielle database udtrækninger i har brug for i det kemiske arbejde – eller for den sags skyld andet 

firmaspecifik databasemæssigt setup, ring og lad os få en snak om det, vi har egen programmør. 

http://www.chembase.eu/
http://www.chembase.eu/
https://sds-sikkerhedsdatablade.dk/

