
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa klejów PU
od 24 sierpnia 2023 wymagane jest potwierdzenie odbycia szkolenia
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W dniu 4 sierpnia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane nowe rozporządzenie REACH 
dotyczące ograniczeń dla diizocyjanianów. Celem ograniczenia jest podrażnieniom skóry i dróg oddechowych, które mogą być 
spowodowane przez diizocyjaniany. Dlatego też wymagane jest odbycie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa.

Nasze kleje poliuretanowe COSMO® zawierają diizocyjaniany i dlatego to rozporządzenie ich dotyczy.  

Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu. Nasz zespól ekspertów chętnie posłuży Ci 

Nasze kleje poliuretanowe COSMO® mają wyjątkowe właściwości i dlatego w 
przyszłości będą niezbędne w wielu zastosowaniach związanych z klejeniem.

W jaki sposób prowadzone są szkolenia?
Stowarzyszenia europejskich producentów izocyjanianów utworzy-
ływspólny portal szkoleniowy online. Po ukończeniu szkolenia otrzy-
masz certyfikat, który jest ważny przez okres 5 lat. 
Ponieważ izocyjaniany mają wiele różnych zastosowań, niezbędne 
szkolenie jest organizowane na trzech poziomach. W zależności od 
scenariusza zastosowań i  zagrożeń należy przyporządkować odpo-
wiednie moduły szkoleniowe. Kleje, jako nieutwardzone mieszaniny 
diizocyjanianów, zawsze należą do etapu 2 lub 3.

Często zadawane pytania i odpowiedzi:
https://www.weiss-chemie.com/szkolenie-zakresu-klejow-pu/

Twoi pracownicy muszą być przeszkoleni, aby wiedzieć,jak bezpiecznie używać klejów poliuretanowych. 
Chcemy Ci w tym pomóc.

Prosto i szybko naucz się bezpiecznego obchodzenia się z klejami poliuretanowymi
Uzyskaj dostęp do swojego certyfikatu szkoleniowego online za pomocą komputera, tabletu lub smartfona

Niewielki nakład czasu dzięki certyfikatowi osobistemu na 5 lat

Gdzie znajduje się portal szkoleniowy online?
Można go znaleźć na stronie www.safeusediisocyanates.eu. 

Kogo dotyczy ten obowiązek?
Wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się komercyjną i  prze-
mysłową obróbką klejów poliuretanowych. Użytkownicy pry-
watni nie są objęci obowiązkiem.

Do kiedy należy przeprowadzać szkolenia?
Do 24 sierpnia 2023 r. użytkownicy klejów poliuretanowych mu-
szą zostać przeszkoleni w sposób możliwy do udowodnienia. 

Jak ta sytuacja odnosi się do opakowań?
Od 24 lutego 2022 r. informacja o szkoleniu musi być umiesz-
czona na schemacie pojemnika lub etykiecie produktu. Pomo-
żemy Ci, aby ta informacja została umieszczona na schemacie 
pojemnika w sposób zgodny z prawem.

Pomoc
+ Przewodnik/narzędzie wyboru odpowiedniego szkolenia
+ Film instruktażowy dotyczący rejestracji na szkolenie online

Ile kosztują szkolenia?
Jeżeli Twój partner kontaktowy z  firmy Weiss przekazał Ci voucher 
z kodem, nie płacisz za szkolenie. Voucher możesz również przekazać 
swoim klientom.

https://www.safeusediisocyanates.eu
https://www.safeusediisocyanates.eu/images/Documents/Training%20Modules_Tasks_Matrix_March_2023_EN.pdf
http://www.isopa.org/wp-content/uploads/2023/03/ISOPA_book_a_WBT_v3.mp4

