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Grundläggande krav för härdplastarbete
Arbetsgivaren ansvarar för att personal som arbetar med härdplaster ska, enligt AFS 2014:43, uppfylla
kraven gällande praktisk och teoretisk utbildning samt genomgå läkarundersökning enligt AFS 2005:6.
Dessutom bör SVEFF:s rekommendationer följas.
Krav på information
·
·
·
·

Informera samtlig berörd personal på arbetsplatsen om arbetets art och omfattning, samt delge
branschrekommendation ”Information för 3:e person vid härdplastinstallation”
”Tillägg till arbetsmiljöplan” ska överlämnas till den samordningsansvarige.
Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen.
Produktemballage ska vara tydligt märkta på svenska.

Arbetsplatsens utformning
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Avgränsa och spärra av området med markeringstejp. Lås dörrar etc.
Sätt upp varningsskylt som talar om vilken typ av härdplast som används, när man får beträda
området och vem som kan ge mer information.
Blandningsplatsen ska vara i nära anslutning till ytan som ska beläggas.
Blandningsplatsen ska vara utformad så att stänk förhindras och spill kan omhändertas enkelt.
Golvet ska täckas med skyddsbeklädnad som kan bytas ut vid spill. Lämplig skyddsbeklädnad är
plastfolie som förhindrar att spillet sugs ned i underlaget.
Ordna god ventilation om den bedöms otillräcklig eller om ångor sprids i lokalen.
Tillse att god belysning finns på arbetsplatsen.
Förbered avfallshantering.
Saneringsmaterial, absorbent, ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen.
Kontrollera funktion och säkerhet avseende använd maskinell utrustning.
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Skydd och hygien
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Första Hjälp, ögondusch och möjlighet att tvätta av sig ska finnas på arbetsplatsen.
Ta av ringar, armband och klockor före arbetet.
Smörj gärna in händerna med parfymfri kräm, vilket underlättar när man ska tvätta bort eventuellt
spill.
Skyddshandskar och kläder med långa ärmar och ben ska användas för att undvika stänk på huden.
Skyddsglasögon eller visir ska användas vid risk för stänk.
Vid risk för exponering av luftföroreningar används lämpligt andningsskydd.
Skölj med ögondusch i minst 15 minuter och kontakta läkare om du fått stänk av produkten i
ögonen. Gnugga inte i ögonen.
Nedstänkta kläder ska bytas till rena om det finns risk för hud kontakt.
Vid direktkontakt med härdplastkomponent torkas spillet bort med hushållspapper alternativt
tvättas bort med parfymfri rengöringskräm. Därefter tvättas huden noggrant med tvål och vatten.
Använd inte lösningsmedel.
Äta, dricka, snusa, röka eller använda kosmetika är inte tillåtet under härdplastarbete.
Före toalettbesök, matrast eller liknande är det viktigt att händerna är rengjorda.
För ytterligare information, se säkerhetsdatablad för respektive produkt (avsnitt 4 första hjälpen,
avsnitt 8 begränsning av exponeringen/personligt skydd).

Avfall
Speciella uppsamlingskärl och plastsäckar med texten ”Allergiframkallande avfall” användes för ohärdat
avfall. Avfallskärl ska vara försedda med lock.
Härdat avfall är inte farligt avfall, inte heller de kärl som använts till blandning och som sedan härdat.
Golvläggaren är ansvarig för att det avfall som uppstått under arbetets gång omhändertas på rätt sätt och
lämnas till rätt mottagare på ett miljöriktigt sätt.
Miljöfarligt avfall får inte hällas ut i avlopp.
För ytterligare information, se säkerhetsdatablad för respektive produkt (avsnitt 13 avfallshantering).

Olycksfall
Vid oavsiktligt spill används absorberande material och spillet slängs som ”Allergiframkallande avfall”.
Produkterna får inte hällas ut i avlopp. Om golvmassa, bindemedel eller härdare kommer i avloppsnätet
kontakta miljökontoret i respektive kommun och räddningstjänst om det rör sig om stora mängder.
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Se även säkerhetsdatablad för respektive produkt (avsnitt 5 brandbekämpningsåtgärder, avsnitt 6 åtgärder
vid oavsiktliga utsläpp).

Regler och föreskrifter
·

·

AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot
luftföroreningar, AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 1999:3 Byggnads och
anläggningsarbete, Miljöbalken m.m. skall följas.
Arbete får pågå under daglig drift med annan verksamhet i lokalen endast om ovanstående åtgärder
vidtagits.

Övrigt
·
·
·
·
·
·

Undvik ackordsarbete – för att undvika risk för slarv med skyddsföreskrifterna.
Blanda inte för mycket härdplastkomponent på en gång – undvik stressmoment av att produkten
härdar innan allt är använt.
Var noga när du blanda och använd engångskärl då det är möjligt, satsförpackningar får inte delas.
Om förpackning för flergångsbruk används bör den ha doseringsanordning så att spill utanpå
förpackningen undviks.
Blanda noga i de proportioner som anges på förpackningen.
Förvara om möjligt härdplastkomponenterna utom räckhåll för obehöriga.
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