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6. Stoffer og materialer

Omklædnings- og
baderum

Ved nedrivningsarbejde indendørs skal der
være 2 omklædningsrum, et til arbejdstøj og
et til dagligt tøj, forbundet af et baderum med
bruser.
Ved andet nedrivningsarbejde og ved reparationsarbejde kræves omklædningsrum med
adskilt opbevaring af arbejdstøj og dagligt tøj
(2 skabe) samt brusebad med varmt og koldt
vand.
Der kræves endvidere særskilt spiserum.

Mineraluld

Mineraluld anvendes i stor udstrækning til
isoleringsformål.
Mineraluld produceret i Danmark består af
syntetiske mineralfibre bundet sammen med
en kunstharpiks.
Når mineraluldsprodukter håndteres, frigøres
mineralfibre af forskellig størrelse.
Mineralfibre kan fremkalde kløe og udslæt,
idet fibrene skærer små ridser i huden. Mineralfibrene kan give småsår i øjets slimhinde
og rindende, røde øjne og svie.
Mineralfibre kan give svie og tilstopning i
næsen og svie i halsen. Arbejde med mineraluld kan medføre øget hyppighed af bronkitis
og støvlungesygdomme.
Isoleringsmaterialerne skal sikres, så afgivelse af fibre vil være mindst mulig ved arbejde
med produkterne. Sikring mod fiberafgivelse
kan ske ved at anvende produkter med imprægnering, forsegling o.l.
Der skal være udarbejdet en brugsanvisning
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for isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre med oplysning om sundhedsmæssige risici og om hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes.
• Planlæg arbejdet, så mindst muligt arbejde
forekommer over hovedhøjde og mest muligt, før rum og konstruktioner færdiggøres
og tillukkes.
• Anvend produkter, der kræver mindst mulig tildannelse.
• Anvend arbejdsmetoder og værktøj, som
giver mindst mulig støvudvikling.
• Hurtigtgående værktøj til tilskæring af produkterne, skal forsynes med effektiv udsugning.
• Benyt støvafvisende arbejdstøj, hvis kontakt med mineralfibre ikke på anden måde
kan undgås. Tøjet må ikke skille på midten, skal slutte tæt om håndled, ankler og
hals og være uden lommer og opslag. Hovedbeklædning skal evt. være med skygge.
Handsker skal være til rådighed på arbejdsstedet. Briller eller ansigtsskærm kan være
nødvendig. Om nødvendigt skal anvendes
egnet åndedrætsværn, mindst halvmaske med
P2 filter.

Sikkerhedsforanstaltninger

Ved særligt støvende arbejde skærpes kravene til foranstaltninger.
Beskæftigede, der ikke udfører isoleringsar-

Særligt
støvende
arbejde
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bejde eller nødvendigt arbejde i forbindelse
hermed, må ikke opholde sig så nær arbejdet,
at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning.
Forurening skal søges fjernet på det sted,
hvor den opstår, normalt ved mekanisk ventilation.
Der skal være adgang til omklædning og
adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj
samt brusebad med varmt vand.

Rengøring
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Rengøring skal ske ved mindst mulig støvafgivelse, f.eks. ved støvsugning eller vask.
Rengøring må ikke ske ved tørfejning eller
med trykluft.
Hvor det er muligt holdes gulve fugtige for at
begrænse støvudviklingen.

