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. 
Kemisk riskkälla Farlighet Var den förvaras 

och förekommer 
Hygieniskt gräns-
värde/  
andra särskilda 
regler 

Lufthalt i förhål-
lande till gräns-
värde 

Bedömningen och 
skälen för bedöm-
ningen ska doku-
menteras. Ange var 
detta kan läsas.  

Situationer där 
åtgärder behövs 

Farliga händelser 
som kräver ome-
delbara åtgärder 

Åtgärder som be-
slutats 

Ytterligare under-
sökningar 

Skyddsåtgärder 
vid utförandet 
och skadebegrän-
sande åtgärder 

Beredskap för 
olyckor och nöd-
situationer 

Hett vatten Kan ge bränn-
skada. 

Används vid ren-
göring av ankom-
met gods då bak-
terier kan finnas. 

Finns inga. Skyddsåtgärder 
behövs vid sprut-
ning. 

Inga förändringar 
av arbetssätt eller 
lokal. 

Visir och skydds-
handskar ska an-
vändas. 

Brännskada kyls 
med kallt vatten. 
Finns tillgängligt. 

Slipdamm Olämpligt att in-
andas. 

Bildas vid slip-
ningen av detal-
jerna. Görs vid ar-
betsbänken cirka 
tre gånger per 
dag. 

Gränsvärde för 
oorganiskt damm 
ska beaktas. 

Gränsvärden för 
damm överskrids 
endast vid slip-
ning av kåpan, an-
nars kort sliptid, 
se riskutred-
ningen. 

Slipning av stor 
kåpa till modell 
M12. 

Andningsskydd 
(filter P2) ska an-
vändas vid slip-
ning av stor kåpa 
till modell M12. 

Thinner, 

K-bolaget

Mycket brandfar-
lig. 

Förvaras i lilla 
skåpet. 

Används vid ren-
göring inför slut-
behandling samt 
av verktyg. 

Gränsvärde finns 
för toluen och 
heptaner. 

Mätning utförd.  

Låg risk för skad-
lig exponering vid 
inandnings, se 
”Mätprotokoll 
2011-10-03”. 

Brandrisk och risk 
för skadlig hud-
kontakt i alla mo-
ment. Beredskap 
för brandsläck-
ning behövs. 

Instruktioner är 
framtagna. Ut-
rustning för 
brandsläckning 
och skyddshands-
kar finns. 

Instruktioner se 
”Rengöring med 
thinner” i in-
struktionspärmen. 

Brandsläckning 
förbereds och 
övas.  

Införs i handlings-
planen. 

Färger Brandfarligt. 

Farligt att inan-
das. 

Förvaras i separat 
brandsäkert skåp. 
Skickas med vid 
leverans. 

Gränsvärden 
finns. 

Betryggande un-
der gränsvärdena 
eftersom burkarna 
inte öppnas. 

Om en burk ska-
das och innehållet 
rinner ut. 

Instruktioner för 
uppsamling av 
spill tas fram av 
CD senast 1 nov. 

Ej klara. Begär in-
struktioner av CD 
vid spill. 

Tidpunkt för nästa planerade undersökning och riskbedömning
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Kemisk riskkälla Farlighet Var den förvaras 
och förekommer 

Hygieniskt gräns-
värde/  
andra särskilda 
regler 

Lufthalt i förhål-
lande till gräns-
värde 

Bedömningen och 
skälen för bedöm-
ningen ska doku-
menteras. Ange var 
detta kan läsas.  

Situationer där 
åtgärder behövs 

Farliga händelser 
som kräver ome-
delbara åtgärder 

Åtgärder som be-
slutats 

Ytterligare under-
sökningar 

Skyddsåtgärder 
vid utförandet 
och skadebegrän-
sande åtgärder 

Beredskap för 
olyckor och nöd-
situationer 




