
WÜRTH
KEMIKALIEREGISTER
Huvudsyfte: Skydda människa samt miljö på ett lagligt, tidseffektivt och värdeskapande sätt

För avtalsskrivning (och mer information): 
Ann Pedro, Kvalitetsansvarig Würth Svenska AB, Tel +4619351019 
mail: ann.pedro@wuerth.se 
För att teckna avtal skickas följande uppgifter: 
• Företagsnamn + fakturaadress 
• Organisations nr. 
• Kontaktperson/ Huvudadministratör 
• Mailadress till Kontaktperson 
• 20 eller 50 externa säkerhetsdatablad



Würth Svenska AB, Box 1705, 701 17 Örebro , 2021-04-16Würth Kemikalieregister

Arbetsgivarens ansvar
Lagen säger:

• Säkerhetsdatablad (SDB) tillgängligt för alla anställda
• Skriftlig risk- och skyddsinfo tillgängligt för alla anställda (t.ex. skyddsblad)
• Förteckning (hälso- och miljöfarliga kemikalier) = Kemikalieregister - uppdaterat och tillgängligt för alla
• Riskbedömningar – utifrån användning
• Korrekt märkning – även vid omtappning (etiketter)
• Exponeringsregister – bl.a. cancerogena, reproduktionstoxiska, härdplaster m.m.

Produkten Würth Kemikalieregister

• Ni får ett digitalt system för automatiska uppdateringar, ni som användare arbetar i samma databas 
som er leverantör.

• Ni får ett effektivt verktyg för riskbedömning. 
• Trygghet vid revisioner och tillsyn.
• Ni följer all gällande lagstiftning samt krav med kopplingar mot PRIO-listan och kandidatlistan, utskrift 

av etiketter samt skyddsblad m.m.
• Obegränsat med produkter/säkerhetsdatablad från Würth (ca 600 st)
• 1 - 5 administratörer (obegränsat med ”tittare”)
• 20 eller 50 säkerhetsdatablad från annan leverantör än Würth Svenska AB 
• Pris 7.500 kr eller 10.800 kr per år (Avtal med EcoOnline via Würth Svenska AB)

Möjlighet att köpa till andra funktioner som EcoOnline erbjuder - se www.ecoonline.se (T.ex. utbildning i 
systemet som rekommenderas)

.

http://www.ecoonline.se/
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Företagsregister byggs upp utifrån verksamheten. 
Samma organisationsnummer har ett system.
Alla SDB ligger inlagda under en enkel och 
överskådlig ”trädstruktur”. 
När alla SDB är inlagda kommer de uppdateras 
automatiskt direkt i Würths kemikalieregister. 

Riskbedömning
En enkel ”steg för steg metodik” som inkluderar 
riskfraser, användning och hantering samt att jobba 
med substitution. 
Riskbedömningen redovisas i tre kategorier: hälsa, 
brand och miljö.
Respektive färgkodning och sifferviktning ser ni i den 
nedre rutan (skalan går från 1-5). 

Omtappningsetiketter
Funktioner finns för skyddsblad som 
skapas automatiskt i systemet och 
kan skrivas ut av alla anställda. 

Tillgång till original SDB finns via 
QR-koder, som scannas med en 
vanlig kameramobil. 
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