
I Brenntag sætter vi sikkerhed først, og derfor kontrollerer vi modtageforholdene hos kunder, før vi  
accepterer at levere produkter i tankbil, der er kategoriseret som farligt gods.  
Vi udvider nu de vilkår, så chaufføren ved hver enkelt tankbilsleverance eller overpumpning fra IBC til kundes 
tank skal udfylde en checkliste sammen med kunden. Dette kommer både til at gælde for farligt gods og 
ikke-farligt gods.

FORHINDRING AF FEJLLEVERANCER OG ØGET SIKKERHED
Proceduren skal forhindre fejlleverancer, og kunder vil blive bedt om at kvittere for, at slangen fra tankbil er koblet 
til den rigtige tank, og at der er plads til den bestilte mængde i tanken. Derudover vil vi stille krav om, at en  
medarbejder fra kunden er til stede ved til- og frakobling for at kunne hjælpe chaufføren, hvis chaufføren skulle 
blive oversprøjtet med et farligt produkt i forbindelse med slangesprængning eller utætte koblinger.  
Vi opfordrer kunder til ikke kun at være til stede under til- og frakobling, men under hele aflæsningen som en 
sikkerhedsforanstaltning.  
Vi er klar over, at det vil kræve noget af jeres tid, men vi tror det vil afhjælpe ulykker og hændelser og mindske 
konsekvenserne af en eventuel ulykke.

Som en del af de nye vilkår skal chaufføren skrive under på at:
 ■ en af jeres ansatte er tilstede
 ■ der er sikker adgang til studs
 ■ studsen er tydeligt mærket med produktnavn
 ■ der er en øjenskyller og nødbruser i nærheden (hvis det er påkrævet)

Chaufføren må ikke påbegynde aflæsningen, hvis disse punkter ikke er i orden. 

Kravet om chaufførkontrol kommer til at gælde for produkter, der er læsset i tankbil på en Brenntag Nordic  
lokation. Vi vil ikke stille krav om chaufførkontrol ved levering af AdBlue og ureaopløsninger. 
Vi forventer at de nye krav vil træde i kraft i løbet af det første kvartal i 2019. 

Chaufførkontrol ved tankbilsleverancer
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  Om Brenntag

Som den globalt markedsledende distributør af kemi, dækker  
Brenntags omfattende produkt- og serviceportoføje alle store 
markedsbrancher. Med Hovedkvarter i Essen, Tyskland, administrerer 
virksomheden et globalt netværk med mere end 530 lokaliteter i 
73 lande. I 2017 omsatte virksomheden, der har mere end 16.000 
ansatte, for 11,7 milliarder euro.

Brenntag forbinder kemiske producenter og brugere.  
Virksomheden leverer skræddersyede distributionsløsninger af 
industrielle og særlige kemikalier til sine kunder og leverandører. 
Med mere end 10.000 produkter og et suverænt net af leverandører 
tilbyder Brenntag ’one-stopshop’-løsninger til næsten 185.000 
kunder. Heriblandt tilbydes særlige applikationsteknologier,  
omfattende teknisk support og værdiskabende ydelser som 
eksempelvis nødleverancer, produktsammensætning, formulering, 
ompakning, lagerstyring og tromlereturnering.

Mange års erfaring og lokal udmærkelse i de enkelte lande er nøgle-
karakteristika for den globalt markedsledende distributør af kemi.
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