
Dato:

Arbejdspladsen:

Anvendelse:
Modtages fra leverandøren på europaller. Artiklerne henstilles på godkendt lagerfacilitet, i overensstemmelse med den tildelte tilladelse 
samt bestemmelserne i Bekendtgørelse 1424 med tilhørende rettelser.

Krav til brugeren: Personalet skal være grundigt instrueret i ordensreglerne og i brugen og placeringen af brandslukningsmateriel jf. 
Bekendtgørelse 1424 bilag 1 punkt 2.10.2. Såfremt personalet, der er aktivt involveret i losning/læsning/pakning af fyrværkeri skal have en 
kapitel 1.3 uddannelse jf. ADR konventionen

Sundhedsfarer:
Indånding: Ikke relevant
Øjenkontakt: Ikke relevant
Indtagelse: Ikke relevant

Forholdsregler ved uheld og spild:

 •   Krudtspild er, hvis der går hul på en fyrværkeriartikel, og der løber krudt ud.
 •   Fjern alt fra området, som kan udgøre en tændkilde, det kan være truck, mobiltelefon eller lignende.
 •   Personen/erne som skal opsamle krudtet, fralægger sin mobiltelefon imens.
 •   Evt. savsmuld og krudt fejes sammen og ”affaldet” placeres i en fyrværkerikasse, som lukkes og tapes.
 •  Fyrværkerikassen med ”affaldet” køres til aftalt opbevaringssted.

Affaldshåndtering:
 Bortskaffes som farligt affald i overensstemmelse med gældende regler.

Brandbekæmpelse:

 Brandslukningsudstyr er placeret i umiddelbar nærhed af den relevante skiltning.
 Sluk branden, hvis det vurderes muligt med eksisterende udstyr forsøg kun hvis udenfor fyrværkerilager.
 
 Underret dernæst                                                                                     , som så overtager kommandoen.

Faremærkning:

Ikke påkrævet Ikke relevant Farligt fyrværkeri

Ikke relevant Rygning og åben ild 
forbudt

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke påkrævet

Ikke påkrævet

Ikke påkrævet

Placeret på lageret 
i umiddelbar nærhed 
af relevant skiltning

Åndedrætsværn

Handsker

Øjenbeskyttelse

Placering af 
førstehjælpsudstyr

Andre 
værnemidler

Indånding

Hudkontakt

Øjenkontakt

Indtagelse

Forholdsregler ved brug:
Jf. Bekendtgørelse 1424 – tekniske forskrifter punkt 7.1.7 må der ikke anvendes fyrværkeri på lokationer, hvor der opbevares fyrværkeri.

CLP mærkning:
FARE: Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.

Produktnavn:

Konsumfyrværkeri kategoriseret som F1/F2/F3
Festfyrværkeri kategoriseret som T1/T2/F4

ArbejdspladsBrugsanvisning

Udarbejdet af: Kontaktperson på virksomheden:

FØRSTEHJÆLP SKILTNINGPERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Tilkald altid hjælp via 112
Oplys at der er tale om konsumfyrværkeri transportklassificeret som 1.4S, 1.4G samt 1.3G

 
Arbejdspladsen:  Produktnavn: 

 
Konsumfyrværkeri kategoriseret som F1/F2/F3 

Festfyrværkeri kategoriseret som T1/T2/F4  

 

 

Anvendelse:  

                

  

  

 
 
 

Modtages i 40-fods containere fra Kina og læsses på EUR-paller, opmagasineres på virksomhedens godkendte lager 
faciliteter. 
Pakkes til detailsalg senere og forsendes med inter/eksterne distributionsbiler   
 
 

Krav til brugeren: 

 
 
 

Alle der er beskæftiget med læsning/losning af fyrværkeriartikler, skal have modtaget undervisning jf. kapitel 1.3 i 
ADR-konventionen. 
Derudover undervises i sikkerhed i det daglige arbejde -generelt med special fokus på Beredskabsplan/evakuering 
 
  

 

Forholdsregler ved brug:  Jf. Bekendtgørelse 1424 – tekniske forskrifter punkt 7.1.7 må der ikke anvendes 
fyrværkeri på lokationer, hvor der opbevares fyrværkeri. 
 
  Sundhedsfarer 
Indånding: Ikke relevant 
 
Øjenkontakt: Ikke relevant 
 
Indtagelse: ikke relevant 
 

 
 

Kode nr.  
 Xi 

Faremærkning 
    
 

Personlige værnemidler Førstehjælp 

 
 

Åndedrætsværn 

 Ikke påkrævet 
 

 
 

Indånding 

Ikke relevant 
 
 
 

      
 

Handsker 

Ikke påkrævet 

 
Hudkontakt 

Ikke relevant 

 

 
 

Øjenbeskyttelse 

Ikke påkrævet 
 

 
 

Øjenkontakt 

Ikke relevant 

 
Andre  

værnemidler 

Ikke påkrævet 
 

 
 

Indtagelse 

Ikke relevant 

               

     
     Placering af 
    værnemidler  

Placeret på lageret i umiddelbar nærhed af 
relevant skiltning.  

 

 
Placering af 

førstehjælpsudstyr 

Placeret på lageret i umiddelbar nærhed af 
relevant skiltning. 

Forholdsregler ved uheld og spild
• Krudtspild er hvis der går hul på en fyrværkeriartikel og der løber krudt ud. 
• Fjern alt fra området, som kan udgøre i tændkilde, det kan være truck, mobiltelefon eller 

lignende. 
• Krudtet blandes med savsmuld, som findes i alle shelter. 
• Personen/erne som skal opsamle krudtet, fralægger sin mobiltelefon imens. 
• Savsmuld og krudt fejes sammen og ”affaldet” placeres i en fyrværkerikasse, som lukkes og 

tapes. 
• Fyrværkerikassen med ”affaldet” køres til aftalt opbevaringssted. 

Affaldshåndtering: 
 

 
  

Bortskaffes som farligt affald overensstemmelse med gældende lovgivning og virksomhedens 
procedurer  

 
Arbejdspladsen:  Produktnavn: 

 
Konsumfyrværkeri kategoriseret som F1/F2/F3 

Festfyrværkeri kategoriseret som T1/T2/F4  

 

 

Anvendelse:  

                

  

  

 
 
 

Modtages i 40-fods containere fra Kina og læsses på EUR-paller, opmagasineres på virksomhedens godkendte lager 
faciliteter. 
Pakkes til detailsalg senere og forsendes med inter/eksterne distributionsbiler   
 
 

Krav til brugeren: 

 
 
 

Alle der er beskæftiget med læsning/losning af fyrværkeriartikler, skal have modtaget undervisning jf. kapitel 1.3 i 
ADR-konventionen. 
Derudover undervises i sikkerhed i det daglige arbejde -generelt med special fokus på Beredskabsplan/evakuering 
 
  

 

Forholdsregler ved brug:  Jf. Bekendtgørelse 1424 – tekniske forskrifter punkt 7.1.7 må der ikke anvendes 
fyrværkeri på lokationer, hvor der opbevares fyrværkeri. 
 
  Sundhedsfarer 
Indånding: Ikke relevant 
 
Øjenkontakt: Ikke relevant 
 
Indtagelse: ikke relevant 
 

 
 

Kode nr.  
 Xi 

Faremærkning 
    
 

Personlige værnemidler Førstehjælp 

 
 

Åndedrætsværn 

 Ikke påkrævet 
 

 
 

Indånding 

Ikke relevant 
 
 
 

      
 

Handsker 

Ikke påkrævet 

 
Hudkontakt 

Ikke relevant 

 

 
 

Øjenbeskyttelse 

Ikke påkrævet 
 

 
 

Øjenkontakt 

Ikke relevant 

 
Andre  

værnemidler 

Ikke påkrævet 
 

 
 

Indtagelse 

Ikke relevant 

               

     
     Placering af 
    værnemidler  

Placeret på lageret i umiddelbar nærhed af 
relevant skiltning.  

 

 
Placering af 

førstehjælpsudstyr 

Placeret på lageret i umiddelbar nærhed af 
relevant skiltning. 

Forholdsregler ved uheld og spild
• Krudtspild er hvis der går hul på en fyrværkeriartikel og der løber krudt ud. 
• Fjern alt fra området, som kan udgøre i tændkilde, det kan være truck, mobiltelefon eller 

lignende. 
• Krudtet blandes med savsmuld, som findes i alle shelter. 
• Personen/erne som skal opsamle krudtet, fralægger sin mobiltelefon imens. 
• Savsmuld og krudt fejes sammen og ”affaldet” placeres i en fyrværkerikasse, som lukkes og 

tapes. 
• Fyrværkerikassen med ”affaldet” køres til aftalt opbevaringssted. 

Affaldshåndtering: 
 

 
  

Bortskaffes som farligt affald overensstemmelse med gældende lovgivning og virksomhedens 
procedurer  

 
Arbejdspladsen:  Produktnavn: 

 
Konsumfyrværkeri kategoriseret som F1/F2/F3 

Festfyrværkeri kategoriseret som T1/T2/F4  

 

 

Anvendelse:  

                

  

  

 
 
 

Modtages i 40-fods containere fra Kina og læsses på EUR-paller, opmagasineres på virksomhedens godkendte lager 
faciliteter. 
Pakkes til detailsalg senere og forsendes med inter/eksterne distributionsbiler   
 
 

Krav til brugeren: 

 
 
 

Alle der er beskæftiget med læsning/losning af fyrværkeriartikler, skal have modtaget undervisning jf. kapitel 1.3 i 
ADR-konventionen. 
Derudover undervises i sikkerhed i det daglige arbejde -generelt med special fokus på Beredskabsplan/evakuering 
 
  

 

Forholdsregler ved brug:  Jf. Bekendtgørelse 1424 – tekniske forskrifter punkt 7.1.7 må der ikke anvendes 
fyrværkeri på lokationer, hvor der opbevares fyrværkeri. 
 
  Sundhedsfarer 
Indånding: Ikke relevant 
 
Øjenkontakt: Ikke relevant 
 
Indtagelse: ikke relevant 
 

 
 

Kode nr.  
 Xi 

Faremærkning 
    
 

Personlige værnemidler Førstehjælp 

 
 

Åndedrætsværn 

 Ikke påkrævet 
 

 
 

Indånding 

Ikke relevant 
 
 
 

      
 

Handsker 

Ikke påkrævet 

 
Hudkontakt 

Ikke relevant 

 

 
 

Øjenbeskyttelse 

Ikke påkrævet 
 

 
 

Øjenkontakt 

Ikke relevant 

 
Andre  

værnemidler 

Ikke påkrævet 
 

 
 

Indtagelse 

Ikke relevant 

               

     
     Placering af 
    værnemidler  

Placeret på lageret i umiddelbar nærhed af 
relevant skiltning.  

 

 
Placering af 

førstehjælpsudstyr 

Placeret på lageret i umiddelbar nærhed af 
relevant skiltning. 

Forholdsregler ved uheld og spild
• Krudtspild er hvis der går hul på en fyrværkeriartikel og der løber krudt ud. 
• Fjern alt fra området, som kan udgøre i tændkilde, det kan være truck, mobiltelefon eller 

lignende. 
• Krudtet blandes med savsmuld, som findes i alle shelter. 
• Personen/erne som skal opsamle krudtet, fralægger sin mobiltelefon imens. 
• Savsmuld og krudt fejes sammen og ”affaldet” placeres i en fyrværkerikasse, som lukkes og 

tapes. 
• Fyrværkerikassen med ”affaldet” køres til aftalt opbevaringssted. 

Affaldshåndtering: 
 

 
  

Bortskaffes som farligt affald overensstemmelse med gældende lovgivning og virksomhedens 
procedurer  

 
Arbejdspladsen:  Produktnavn: 

 
Konsumfyrværkeri kategoriseret som F1/F2/F3 

Festfyrværkeri kategoriseret som T1/T2/F4  

 

 

Anvendelse:  

                

  

  

 
 
 

Modtages i 40-fods containere fra Kina og læsses på EUR-paller, opmagasineres på virksomhedens godkendte lager 
faciliteter. 
Pakkes til detailsalg senere og forsendes med inter/eksterne distributionsbiler   
 
 

Krav til brugeren: 

 
 
 

Alle der er beskæftiget med læsning/losning af fyrværkeriartikler, skal have modtaget undervisning jf. kapitel 1.3 i 
ADR-konventionen. 
Derudover undervises i sikkerhed i det daglige arbejde -generelt med special fokus på Beredskabsplan/evakuering 
 
  

 

Forholdsregler ved brug:  Jf. Bekendtgørelse 1424 – tekniske forskrifter punkt 7.1.7 må der ikke anvendes 
fyrværkeri på lokationer, hvor der opbevares fyrværkeri. 
 
  Sundhedsfarer 
Indånding: Ikke relevant 
 
Øjenkontakt: Ikke relevant 
 
Indtagelse: ikke relevant 
 

 
 

Kode nr.  
 Xi 

Faremærkning 
    
 

Personlige værnemidler Førstehjælp 

 
 

Åndedrætsværn 

 Ikke påkrævet 
 

 
 

Indånding 

Ikke relevant 
 
 
 

      
 

Handsker 

Ikke påkrævet 

 
Hudkontakt 

Ikke relevant 

 

 
 

Øjenbeskyttelse 

Ikke påkrævet 
 

 
 

Øjenkontakt 

Ikke relevant 

 
Andre  

værnemidler 

Ikke påkrævet 
 

 
 

Indtagelse 

Ikke relevant 

               

     
     Placering af 
    værnemidler  

Placeret på lageret i umiddelbar nærhed af 
relevant skiltning.  

 

 
Placering af 

førstehjælpsudstyr 

Placeret på lageret i umiddelbar nærhed af 
relevant skiltning. 

Forholdsregler ved uheld og spild
• Krudtspild er hvis der går hul på en fyrværkeriartikel og der løber krudt ud. 
• Fjern alt fra området, som kan udgøre i tændkilde, det kan være truck, mobiltelefon eller 

lignende. 
• Krudtet blandes med savsmuld, som findes i alle shelter. 
• Personen/erne som skal opsamle krudtet, fralægger sin mobiltelefon imens. 
• Savsmuld og krudt fejes sammen og ”affaldet” placeres i en fyrværkerikasse, som lukkes og 

tapes. 
• Fyrværkerikassen med ”affaldet” køres til aftalt opbevaringssted. 

Affaldshåndtering: 
 

 
  

Bortskaffes som farligt affald overensstemmelse med gældende lovgivning og virksomhedens 
procedurer  


	Arbejdspladsen: 
	Dato: 
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