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På dette kursus lærer du at klassificere en kemisk blanding efter beregnings-
metoden. Desuden lærer du reglerne for faremærkning, herunder krav til 
piktogrammer, H- og P-sætninger samt supplerende oplysninger.  
I EU er reglerne for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier fastsat i 
CLP-forordningen. Kemiske stoffer har skullet klassificeres i henhold til CLP siden 
1. december 2010. Blandinger har skullet klassificeres i henhold til CLP fra den 1. 
juni 2015.  

Dette endagskursus henvender sig til dig, der har brug for at kunne klassificere 
kemiske blandinger eller gerne vil være i stand til at tjekke de klassificeringer og 
mærkninger, du modtager fra dine leverandører. 

KURSUSTEMAER 

 Klassificering af kemiske blandinger efter beregningsmetoden 

 Grundprincipperne for klassificering af rene stoffer 

 Mærkning af kemiske stoffer og blandinger 

 
Kurset veksler mellem teori og praktiske øvelser under vejledning.  
 
MÅLGRUPPE OG FORUDSÆTNINGER 

Kurset henvender sig til alle, der skal klassificere og mærke kemiske blandinger - 
det gælder, hvad enten du er producent, importør, downstream-bruger eller 
distributør. Kurset er også relevant, hvis du gerne vil have bedre forudsætninger 
for at kunne vurdere de oplysninger, du får fra dine kemikalieleverandører. 

Dette kursus er målrettet dig, som allerede kender principperne for klassificering 
og mærkning, men som har brug for at få genopfrisket eller uddybet din viden.  

 

KURSUSBESKRIVELSE 

KLASSIFICERING OG MÆRKNING AF KEMISKE BLANDINGER 
Kursus i CLP klassificering og mærkning 

DATO OG TID 

Kurset holdes på forespørgsel eller som 
firmatilpasset kursus for en eller flere 
deltagere. 

Et firmakursus tilpasses efter behov og kan 
indeholde konkrete eksempler fra 
virksomheden. 

 

KURSUSSTED 

Efter aftale. 
 

PRIS 

Ifølge tilbud. 
 
YDERLIGERE INFORMATION  

Vibeke Salmon: 4516 9144/
ves@dhigroup.com 



 

THE ACADEMY BY DHI 

THE ACADEMY by DHI udbyder en bred vifte af træningskurser og andre former for   
kompetenceopbygning, der kan vare fra en enkelt dag til flere måneder. Vores kurser udbydes 
som standardkurser eller tilpassede kurser. 

MIKE Powered by DHI kurser fokuserer på praktiske færdigheder, konkrete øvelser og på, 
hvordan du får det bedste udbytte af MIKE Powered by DHI software. Desuden giver disse 
kurser dig et indblik i MIKE Powered by DHI softwares store rolle som beslutningsstøtteværktøj.  

Tematiske kurser kombinerer begreber, redskaber, modelapplikationer og 
beslutningsstøtteværktøjer inden for hele vores forretningsområde. Det dækker emner som 
akvakultur og landbrug, energi, klimatilpasning, oversvømmelser, kyst og hav, overfladevand og 
grundvand, vand i byer, industri, miljø og økologi, produktsikkerhed, miljørisiko mv.  

Seminarer, workshops og temadage sætter fokus på udfordringerne i forhold til specifikke 
emner i vand- og vandmiljøsektoren samt inden for kemikalier, miljø og sundhed.  

Vores undervisere er højt kvalificerede professionelle, og mange af dem er internationale 
eksperter inden for deres områder. Det garanterer den høje kvalitet på kurser hos THE 
ACADEMY. 

Læs mere om THE ACADEMY on www.theacademybydhi.com 

 

RELATEREDE KURSER PÅ DANSK 
 

 GODKENDELSE AF BIOCIDHOLDIGE PRODUKTER -   
Kravene under BPR, biocidproduktfamilier og hormonfor-
styrrende stoffer 

 

 

 

DHI 
Agern Allé 5 
2970 Hørsholm 

4516 9200  Telefon 
4516 9292  Telefax  

dhi@dhigroup.com 
www.dhigroup.com 
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UNDERVISER 

HELLE M. ANDERSEN 

Helle M. Andersen har bred erfaring med 
international kemikalielovgivning, herunder 
REACH, GHS og CLP.  

Helle har indgående kendskab specielt til 
områderne klassificering, mærkning og 
udarbejdelse af sikkerhedsdatablade og 
udvidede sikkerhedsdatablade (eSDS). 
Hun har desuden udarbejdet flere 
vejledninger for industrien om REACH og 
CLP. 

Civilingeniør (kemi), Danmarks Tekniske 
Universitet 

 

DET SIGER VORES KURSISTER 
 Levende og varieret formidling 

 Gode øvelser, der giver dybere forståelse af stoffet 

 Kurset er tilpasset meget virkelighedsnære situationer 

 Rigtig fin afveksling mellem teori og praksis 

 Vores virksomhedskursus blev præcis som aftalt! 

Vores online kursus og eventskalender 
indeholder mange flere kurser - check og 
se, om de kan have din interesse:  

 

www.theacademybydhi.com/courses-and-events-calendar 


