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Kurs i CLP klassificering & märkning av blandningar 
samt arbetsplatsmärkning 

 

Bakgrund 
De europeiska förordningarna CLP & REACH ställer nya krav på klassificering av 
kemikalier och på säkerhetsdatablad. Även Arbetsmiljöverket har nya krav på märkning av 
behållare, rörledningar osv. på arbetsplatser. 
 
Alla som importerar, tillverkar/blandar eller bara levererar blandningar måste: 
• (om)klassificera alla produkter och ändra alla säkerhetsdatablad (fokus på identifierad 

användning) 
• märka farliga produkter och interna behållare osv med nya etiketter, faropiktogram, faro-

& skyddsangivelser. 
 

Målgrupp 
Utifrån vår bakgrund inom REACH & CLP upplysningen och erfarenhet inom GHS 
märkning har vi utvecklat en praktisk kurs som vänder sig till dig som ansvarar för: 
• (faro) märkning & säkerhetsdatablad 
• försäljning av kemikalier. 
 
Kursmålet är att öka kunskap inom CLP så att ni kan klassificera och märka era 
blandningar enligt CLP bilaga I. 
 

Program (online kurser delas upp i 2 halvdagar) 

09.00 - 
10.00 

Inledning i REACH  
• roller, skyldigheter & ämneslistor. 

10.00 - 
10.30 

Säkerhetsdatablad enligt REACH bilaga II 
• när behövs ett SDB, hitta relevant information. 

10.30 - 
12.00 

Inledning i CLP 
• roller, skyldigheter, nya piktogram, H&P angivelser 
• relation mellan transportregler & arbetsplatsmärkningar 

12.00 - 
12.30 

Lunch 

12.30 - 
15.00 

CLP klassificering av blandningar 
• harmoniserad klassificering, SCLs, hitta information 

• beräkningsmetoder för klassificering av blandningar 
• öva med beräkningsmetoder/ blandning klassificering 

15.00 - 
16.00 

Nya krav på etiketter (märkningar): 
• form, storlek & information 
• att välja H- & P- angivelser 

16.00 - 
16.30 

Poison centre notifications (PCN & UFI). 
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Priser (2023): 
• in-company/ hos er: 13 450 kr. (max. 15 pers.), Online: 11 950 kr (max. 10 pers.) 
• öppna kurser: 4 950 kr. per person, Online: 3 950 kr 
• 10% rabatt vid flera kurser, flera personer per företag eller max 5 pers. in-company. 
 
Priserna är exklusive moms och milersättning (kurser hos er). Presentationer (pdf) med 
intressanta länkar ingår. Vid öppna kurser ingår en lunch (bröd/soppa). Även en 
timmes rådgivning ingår.  
 
Kommande kurstillfällen & bokning 
Öppna kurser genomförs i Lessebo, Uppsala, Falun och online. Se för kommande 
öppna kurser & online kursbokning: https://www.tenviro.se/anmälning.php 
 
Alternativ 
• nedströms användare av kemikalier: kemikaliehantering enligt REACH & CLP  
• varuleverantörer: REACH & RoHS produkt compliance kurs. 
 
Tenviro AB 
Med en bakgrund inom REACH & CLP upplysningen och industrin stödjer vi företag 
med kurser, efterlevnadsrevisioner och coaching i hela Europa. Se gärna våra 
Referensprojekt. 
 
Kontakt 
• anmäla till kursen: https://www.tenviro.se/anmälning.php 
• övriga (tel. epost): https://www.tenviro.se/kontakt.php 
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