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Information 

till elever:

Ämne: 

Form, reaktant/produkt: 

Koncentration/massa: 

Avfall:

Avfall: 

Förberedelser:
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åtgärder mm)

Experiment:

Efterarbete:
(avfall, disk 

mm) 

Datum:    

Om något händer:

Namn:

Viktig 
info vid 
olycka:

(t.ex. 
telefon, 
adresser)

Ämne: 

Form, reaktant/produkt: 
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Faroiktogram:

Faropiktogram:



Faroangivelser: 

(H-fraser)

Skyddsangivelser: 

(P-fraser)

Faroangivelser:

(H-fraser)

Avfall:

Ämne:

signalord:

Avfall:

Konc/massa:

Riskbedömningsunderlag sida 2 - sammanställning kemiska riskkällor 

Ämne:

Skyddsangivelser: 

(P-fraser)

signalord:

Konc/massa: 

Faropiktogram:
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