
Generelt
Spraybokser eller aerosoler inneholder mye løsemidler eller 
andre hydrokarboner i form av smøremidler som lettflyktige oljer 
eller likende. Inneholder en drivgass som propan, butan eller 
karbondioksid. 

Helsefarer: 
Inneholder mye lettflyktige stoffer som er lett å innånde. 
Eksponeringen kan bli veldig høy i løpet av kort tid og nær 
arbeidsstedet. Unngå innånding av damper og spray ved bruk da 
disse kan irritere åndedrettsorganer og gjøre deg svimmel og 
uvel.  Langvarig og gjentatt innånding av løsemidler kan føre til 
helseskader.
Kan irritere huden og avfette huden med sprekkdannelser, rød 
irritert og tørr hud. Noen av produktene kan inneholde stoffer 
som gir fare for hudallergi. Disse er sprayboksene er merket med 
en faresetning på etiketten: H317: Kan utløse en allergisk 
hudreaksjon. Personer som er plaget med allergi, bør ikke 
arbeide med produkter merket med denne faresetningen. 

Tiltak:
• Sørg for god ventilasjon. 
• Bruk punktavsug der varigheten av arbeidsoperasjonen er 

mer enn 1 minutt og/eller mye spray benyttes. 
• Ved fare for innånding av damper/spray bruk maske med 

filter A2/P3. Alternativt mulitfilter A2B2E2K/P3. 
• Bruk vernehansker av nitril (engangshansker) og vernebriller. 

Bruk godt dekkende arbeidstøy.

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Spraybokser

Maske med 
A2/P3 filter, 
alternativt;

A2B2E2K/P3 
filter

Vernebriller

Nitril 
engangs-
hansker

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
Giftinformasjonen kan gi behandlingsanbefalinger: 22 59 13 00 

Verneutstyr:



Gjelder produktene: Fogskum, Sika Boom all sesons, 
Soudafoam FR Gun

Helsefarer:
Inneholder isocyanater som er svært lettflyktige og helt uten 
noen form for lukt. Isocyanater kan fremkalle allergi og 
astmasymptomer ved innånding. Kan gi allergi ved hudkontakt. 
Enkelte av isocyanatene er også mistenkt kreftfremkallende. 

Tiltak:
• Sørg for god ventilasjon og bruk maske med filter A2 

dersom eksponering er kortvarig (< 30 minutter) og 
samtidig lav. Lav eksponering kan typisk forekomme ved 
kortvarig bruk og kun bruk av en liten mengde. Det er 
uansett svært viktig med god ventilasjon under bruk og 
mens produktet herder!

• Bruk nitril engangshansker , tykkelse > 0,3 mm, Hanske skal 
skiftes ofte og etter hver arbeidsoperasjon.  

• Bruk verneklær og tettsittende vernebriller. Sko eller støvler. 
Tilsølte klær må skiftes snarest.

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Fugeskum

Maske med 
A2 filter

Tettsittende 
vernebriller

Nitril 
engangs-
hansker

Arbeidstøy. Skift 
tilsølt tøy . 

Verneutstyr:

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
Giftinformasjonen kan gi behandlingsanbefalinger: 22 59 13 00 



Helsefarer: 
Disse produktene inneholder både salpetersyre og flussyre. 
Kjemikaliene er svært etsende og kan ødelegge hud på få minutter. 

Salpetersyre og flussyre er både giftige og etsende ved innånding. 
Under bruk av produktet dannes nitrøse gasser som også er giftige ved 
innånding. Flussyre er giftig ved hudkontakt. Rask førstehjelp er helt 
avgjørende etter kontakt med dette produktet.

Disse produktene må håndteres med den største forsiktighet. Alle 
som skal håndteres disse produktene må ha særskilt opplæring!

Tiltak:
• Bruk helmaske med luftforsynt åndedrettsvern fra flaske eller 

kompressor. 
• Kjemikaliehansker av neopren med lange mansjetter (Tykkelse > 

0,4 mm) OBS: Rengjør og skift hansker ofte! Helmaske dekker hele 
ansiktet. 

• Bruk syreresistente verneklær/hel dress. Bruk solide vernesko med 
høyt skaft, eventuelt støvler av neopren.

For kortvarige arbeider (< 15 minutter) der kun små overflater 
behandles: Sørg for god ventilasjon. Bruk air stream-maske med filter 
B2E2 og spesialfilter for NO2 (blått) sammen med partikkelfilter P3. 
OBS: NO2-filter er et engangsfilter med varighet på maks 20 minutter. 
Må skiftes!

Det kan ikke være andre personer i nærområdet når arbeider med 
disse produktene pågår. 

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Beisevæske, beisepasta og beisespray
Verneutstyr:

kjemikaliedress

Neopren 
kjemikalie-

hansker

Helmaske med 
pusteluft/kompressor

Airstream

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
Giftinformasjonen kan gi behandlingsanbefalinger: 22 59 13 00 



Forblanding og fortynning av maling, samt vask av brukt utstyr 

Helsefarer: 
De fleste løsemidler har en karakteristisk lukt. Gjennomtrengende lukt av 
løsemidler, kan tyde på for dårlig ventilasjon i arbeidsområdet.
Innånding av løsemidler kan forårsake hodepine, kvalme, svimmelhet, 
døsighet. Gjentatt og langvarig eksponering for løsemidler, kan føre til skader 
på sentralnervesystemet (løsemiddelskade). Løsemidler fører til avfetting av 
huden med tørr, rød og sår hud. Enkelte løsemidler kan trenge gjennom 
huden og gir dermed noen av de samme effektene som innånding. 

Tiltak:

• Bør skje i eget blanderom med avtrekk. Sjekk at avtrekksvifte fungerer 
godt. Bruk i tillegg halvmaske med filter A2/P3.  

• Bruk engangshansker av nitrilgummi ved kortvarige arbeider (< 30 
minutter). Ved arbeider av lengre varighet må nitrilgummihansker av 
tykkelse > 0,4 mm med lange mansjetter brukes. 

• Bruk engangsdress til maling, alternativt heldekkende tette verneklær. Skift 
hansker ofte da de kun har begrenset varighet mot gjennomtrenging av 
løsemidler.  Bruk vernestøvler. Tett godt alle åpninger mellom verneklær og 
hansker. Ha mansjetter på bukser trukket over støvler.

• Dersom man må forblande utenfor et blanderom med avtrekk (f.eks på et 
eksternt oppdrag), sørg for ventilasjon! Stå utendørs. (Om sommeren: I 
skyggen og bruk evt en vifte til å fjerne dampene). Bruk alltid maske A2/P3 
i tillegg!

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Bruk av maling med løsemidler 

(en-komponent system)

Verneutstyr:

Engangsdress, 
maling

Maske med 
A2/P3 filter

Nitrilhansker 
> 0,4 mm 

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
Giftinformasjonen kan gi behandlingsanbefalinger: 22 59 13 00 



Sprøytemaling med høyt trykk i egen sprøytekabin. 

Helsefarer: 
De fleste løsemidler har en karakteristisk lukt. Gjennomtrengende lukt av 
løsemidler, kan tyde på for dårlig ventilasjon i arbeidsområdet.
Innånding av løsemidler kan forårsake hodepine, kvalme, svimmelhet, 
døsighet. Gjentatt og langvarig eksponering for løsemidler, kan føre til skader 
på sentralnervesystemet (løsemiddelskade). Løsemidler fører til avfetting av 
huden med tørr, rød og sår hud. Enkelte løsemidler kan trenge gjennom 
huden og gir dermed noen av de samme effektene som innånding. 

Tiltak:

• Sørg for at avtrekksvifte fungerer effektivt.
• Helmaske med filter A2/P3 skal brukes.  Ved sprøytemaling ute på 

oppdrag/utenfor sprøytekabin, må mobilt avtrekksanlegg eller luftforsynt
åndedrettsvern vurderes. 

• Bruk luftforsynt åndedrettsvern (flaske eller kompressor) ved arbeid i 
trange rom eller ved dårlig ventilasjon.   

• Bruk tettsittende vernedress (evt engangsdress) som er resistent mot 
løsemidler. Hansker av nitrilgummi (0,4 mm) med langt skaft. Tett godt alle 
åpninger mellom verneklær og hansker.  Bruk støvler eller vernesko, men 
pass på at dressen tetter godt mot skoene slik at hudkontakt ikke er mulig. 
Ikke behov for øyevern ved bruk av helmaske.

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Bruk av maling med løsemidler 

(en-komponent system)

Verneutstyr:

Engangsdress/
maledress

Helmaske med 
A2/P3 filter

Nitrilhansker > 
0,4 mm

Ved behov: 
Pusteluft, 

alternativt;

Airstream

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
Giftinformasjonen kan gi behandlingsanbefalinger: 22 59 13 00 



Sprøytemaling med malingssprøyte (lavt trykk)

Helsefarer: 
De fleste løsemidler har en karakteristisk lukt. Gjennomtrengende lukt av 
løsemidler, kan tyde på for dårlig ventilasjon i arbeidsområdet.
Innånding av løsemidler kan forårsake hodepine, kvalme, svimmelhet, 
døsighet. Gjentatt og langvarig eksponering for løsemidler, kan føre til skader 
på sentralnervesystemet (løsemiddelskade). Løsemidler fører til avfetting av 
huden med tørr, rød og sår hud. Enkelte løsemidler kan trenge gjennom 
huden og gir dermed noen av de samme effektene som innånding. 

Tiltak:
Sørg for god ventilasjon. Helmaske med filter A2/P3 skal brukes, alternativt air-
stream med filter A2/P3                                                             
Bruk luftforsynt ånderdrettsvern (flaske eller kompressor) ved arbeid i trange rom 
eller ved dårlig ventilasjon.   
Bruk tettsittende vernedress (evt engangsdress) som er resistent mot løsemidler. 
Hansker av nitrilgummi. (evt engangshansker, men skift ofte). Tett godt åpninger 
mellom hansker og vernedress.  Bruk støvler eller vernesko, men pass på at dressen 
tetter godt mot skoene slik at hudkontakt ikke er mulig. Ikke behov for øyevern ved 
bruk av helmaske.

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Bruk av maling med løsemidler 

(en-komponent system)

Verneutstyr:

Engangsdress/
maledress

Helmaske med 
A2/P3 filter

Nitrilhansker 
> 0,4 mm

Ved behov: 
Pusteluft, 

alternativt;

Airstream

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
Giftinformasjonen kan gi behandlingsanbefalinger: 22 59 13 00 



Maling med rull eller kost

Helsefarer: 
De fleste løsemidler har en karakteristisk lukt. Gjennomtrengende lukt av 
løsemidler, kan tyde på for dårlig ventilasjon i arbeidsområdet.
Innånding av løsemidler kan forårsake hodepine, kvalme, svimmelhet, 
døsighet. Gjentatt og langvarig eksponering for løsemidler, kan føre til skader 
på sentralnervesystemet (løsemiddelskade). Løsemidler fører til avfetting av 
huden med tørr, rød og sår hud. Enkelte løsemidler kan trenge gjennom 
huden og gir dermed noen av de samme effektene som innånding. 

Ved malingsarbeider med rull og kost bør vi tenke på om vi står nær området 
vi jobber på. Til tross for god ventilasjon (f.eks utendørs), kan det være mulig 
å bli eksponert dersom vi står nær den veggen vi skal male på. 

Tiltak:

• Sørg for god ventilasjon. Bruk i tillegg hel eller halvmaske med filter A2. 
Alternativt filter A2B2E2K2.

• Ved arbeid i trange rom, eller ved dårlig ventilasjon, vurder behov for bruk 
av luftforsynt åndedrettsvern.

• Ved langvarig arbeider (4-8 timer): Bruk godt dekkende vernedress 
beregnet på løsemidler (evt engangsdress). 

• Hansker av nitrilgummi tykkelse > 0,4 mm med høyt skaft.  
• Tett godt åpninger mellom hansker og vernedress.  Bruk støvler eller 

vernesko, men pass på at dressen tetter godt mot skoene slik at 
hudkontakt ikke er mulig.                                             

• Ved kortvarige arbeider < 30 minutter: Bruk godt dekkende verneklær og 
hansker av nitrilgummi. Alternativt engangshansker som skiftes ofte.

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Bruk av maling med løsemidler 

(en-komponent system)

Verneutstyr:

Engangsdress/
maledress

Helmaske med 
A2 filter

Nitrilhansker 
>0,4 mm

Ved behov: 
Pusteluft, 

alternativt;

Airstream



Noen av disse malingstypene kan inneholde små mengder av komponenter som kan 
fremkalle hudallergi. Disse malingene er merket med H317: Kan utløse en allergisk 
hudreaksjon. Alternativt EUH 208: Kan gi allergi ved hudkontakt. Vær derfor nøye 
med å beskytte huden. Personer som plages med allergi eller eksem, bør ikke 
håndtere de malinger som er merket med de nevnte setningene.

I hovedsak er det vanndamp som frigis til luft når produktet brukes, men enkelte 
malinger kan inneholde små mengder av komponenter med grenseverdier til luft. 

Påføring med rull og kost.
Sørg for god ventilasjon. Bruk hansker av nitril eller vitongummi. Gjerne 
enganshansker som skiftes ved hver arbeidspause og toalettbesøk. Bruk malerdress 
eller godt dekkende verneklær. Tilsølte klær bør skiftes og eksponert hud vaskes 
straks med vann.

Sprøytemaling med høyt trykk i egen sprøytekabin.

Bruk helmaske med filter A2B2/P3. Ved sprøytemaling ute på oppdrag/utenfor 
sprøytekabin, må mobilt avtrekksanlegg eller luftforsynt åndedrettsvern vurderes.                                      
Ved dårlig ventilasjon/trange rom, må friskluftsforsynt åndedrettsvern brukes (luft 

fra flaske eller kompressor). Bruk godt dekkende verneklær eller vernedress (evt
engangsdress). Hansker av nitril eller vitongummi. Tett godt åpninger mellom 
hansker og vernedressen/-klærne.  Bruk støvler eller vernesko, men pass på at klær 
tetter godt mot skoene slik at hudkontakt ikke er mulig.  

Sprøytemaling med malingssprøyte lavt trykk.
Ved arbeid i områder med god ventilasjon, bruk hel- eller halvmaske med filter 
A2B2/P3. Ved dårlig ventilasjon/trange rom, må friskluftsforsynt åndedrettsvern 
brukes (luft fra flaske eller kompressor). Bruk godt dekkende verneklær eller 
vernedress (evt engangsdress). Hansker av nitril eller vitongummi. Tett godt 
åpninger mellom hansker og vernedressen/-klærne.  Bruk støvler eller vernesko, 
men pass på at klær tetter godt mot skoene slik at hudkontakt ikke er mulig.  

KJEMIKALIEHÅNDTERING
Bruk av maling uten løsemidler –
vannbasert maling 
(en-komponent system)

Verneutstyr:

Engangsdress/
maledress

Helmaske med 
A2B2/P3 filter

Nitrilhansker 
eller:

Vitongummi-
hansker

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
Giftinformasjonen kan gi behandlingsanbefalinger: 22 59 13 00 



To komponenter blandes før påføring. Flere av disse malingene inneholder også 
organiske løsemidler i tillegg til reaktive epoksygrupper, isocyanater med mer. Disse 
malingene sprøytes ikke. 

Helsefarer:
Epoksy kan gi hudallergi og er klassifisert med H317 på etiketten. Noen to 
komponent epoksysystemer inneholder aminer som kan være allergifremkallende 
både ved hudkontakt og ved innånding. Begge komponenter inneholder ofte mye 
løsemidler. 
Isocyanater kan gi hudallergi og astmaliknende symptomer ved innånding. 
Astmasymptomene kan bli kroniske. Ofte er det herderen i disse malingstypene som 
inneholder isocyanater. Denne er gjerne merket med H334 Kan gi allergi- eller 
astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
Isocyanater lukter ikke. Grenseverdien for isocyanater er svært lav. OBS: Enkelte av 
isocyanatene er også klassifisert som mulig kreftfremkallende. Sjekk i 
sikkerhetsdatabladet for ditt produkt!
Personer som er plaget med astma, eksem, allergi eller har nedsatt lungefunksjon, 
skal ikke jobbe med disse produktene!

Tiltak:
Både ved forblanding av komponentene og under påføring er det svært viktig med 
god ventilasjon. I tillegg er vern av øyne og hud helt vesentlig.

• Ved arbeid i trange rom, områder med dårlig ventilasjon, eller langvarige 
arbeidsoperasjoner, bruk friskluftsforsynt åndedrettsvern (flaske eller 
kompressor). 

• I områder med god ventilasjon kan airstream (batteri) helmaske med filter 
A2B2E2K2 brukes.

• Bruk hel vernedress som er resistent mot løsemidler og støvler. Trekk buksebena 
godt over støvlene. Bruk tettsittende vernebriller. Hansker av nitrilgummi, 
tykkelse 0,7 mm, med langt skaft. Tett godt åpninger mellom hansker og 
vernedress.

• Ved kortvarige arbeider (< 30 minutter) og god ventilasjon kan hel eller 
halvmaske med filter A2B2E2K2 benyttes. Ved halvmaske må tettsittende 
vernebriller brukes. Engangshansker av nitril, vernedress og støvler. 

• OBS: Ved bruk av produktene Fontefloor fra Tikkurila anbefales laminerte 
plasthansker (tykkelse 0,7 mm). Nitrilhansker kan kun benyttes for kortvarige 
arbeider (< 30 minutter). Ellers samme anbefalinger som ovenfor. 

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Bruk av maling- to komponent systemer 
(Malinger med isocyanat, epoksy o.l) 

Verneutstyr:

Engangsdress/
maledress

Helmaske med 
A2B2E2K2 filter

Nitrilhansker >0,7 
mm

Airstream

Ved behov: 
Pusteluft

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
Giftinformasjonen kan gi behandlingsanbefalinger: 22 59 13 00 



Helsefarer:
Flere typer smøreoljer er ikke klassifisert som farlige. Mange inneholder 
likevel små mengder av komponenter som kan fremkalle en allergisk 
hudreaksjon hos personer som er plaget med allergi eller eksem. Disse er 
merket med setningen EUH 208: «Kan utløse en allergisk hudreaksjon» på 
etiketten. 
Gjentatt kontakt med smøreolje/Smørefett kan avfette huden og gi 
sprekkdannelser, eksem og såkalt oljeakne (små kviseliknede utslett på 
huden). Beskytt derfor huden godt.
Smørefett har gjerne lavt damptrykk, men sørg likevel for god ventilasjon 
da en del av disse kan inneholde stoffer som damper av. 
Smøreoljer består ofte av hydrokarboner som kan dampe av. Oljedamper 
og oljetåke har en grenseverdi. Gjentatt og langvarig innånding av høye 
konsentrasjoner av oljedamper og tåke kan føre til lungeproblemer.

Tiltak:
• Sørg for god ventilasjon. Bruk evt maske med filter A2 ved fare for 

eksponering for damp. Bruk maske med filter A2/P3 ved fare for 
eksponering for oljetåke. 

• Bruk godt dekkende verneklær og støvler eller solide sko. Bruk 
engangshansker av nitrilgummi og vernebriller.

• Gå aldri med tilsølte oljefiller eller pussekluter i lommene. Forurenset 
olje kan inneholde forurensninger som er mer helseskadelig enn selve 
oljen. 

• Vask huden godt etter endt arbeid med produktene. Skift tilsølte klær. 

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Smøreoljer og smørefett

Verneutstyr:

Maske med 
A2 filter, 

alternativt;

Vernebriller

Nitril engangs-
hansker

A2/P3 filter

Verneklær

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
Giftinformasjonen kan gi behandlingsanbefalinger: 22 59 13 00 



Helsefarer:
Disse produktene inneholder i hovedsak hydrokarboner 
(oljekomponenter) samt tilsetningsstoffer som kan være 
irriterende for hud og øyne. Noen kan også inneholde små 
mengder av et allergifremkallende stoff. 

Tiltak:
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk maske med filter 
A2B2E2/P3 ved fare for eksponering for damp eller røyk under 
arbeidsoperasjonen. 
Bruk vernebriller og hansker av nitril (> 0,4 mm). Alternativt 
engangshansker av nitril ved kortvarige arbeidsoperasjoner (< 
10 minutter).  Arbeidstøy/verneklær.

Rocol RTD Liquid og RTD Compound

Skjæreolje for brotching , gjenging og boring. OBS er klassifisert 
som skadelig for barn som ammes. Må ikke brukes av gravide 
eller ammende.

Tiltak:
• Sørg for god ventilasjon. Bruk maske med filter A2/P3 ved 

fare for innånding av damp eller røyk/tåke.
• Bruk vernebriller og engangshansker av nitril
• Arbeidstøy/verneklær. 
• OBS: Vask hender godt etter arbeid med produktet.

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Skjæreoljer til metallbearbeiding

Verneutstyr:

Vernebriller

Nitrilhansker 
>0,4 mm

Maske med 
A2B2E2/P3 

filter

Verneklær

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
Giftinformasjonen kan gi behandlingsanbefalinger: 22 59 13 00 



Epoksy, fenol og akrylat kan forårsake alvorlig hudallergi. Mange av herderne kan 
irritere både hud, luftveier og øyne. Kreft og varige skader på arvemateriale (DNA) 
kan også forekomme. Organiske løsemidler fører lett til irritasjon, uttørking og 
sprekkdannelse i huden. Dette øker risikoen for utvikling av allergisk kontakteksem.
Epoksy, fenol og akrylat kan gi hudallergi og er klassifisert med H317 på etiketten. 
Noen to komponent epoksysystemer inneholder aminer som kan være 
allergifremkallende både ved hudkontakt og ved innånding. Begge komponenter 
inneholder ofte mye løsemidler. 

Isocyanater kan gi hudallergi og astmaliknende symptomer ved innånding. 
Astmasymptomene kan bli kroniske. Ofte er det herderen som inneholder 
isocyanater. Denne er gjerne merket med H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer 
eller pustevansker ved innånding.
Isocyanater lukter ikke. Grenseverdien for isocyanater er svært lav. OBS: Enkelte av 
isocyanatene er også klassifisert som mulig kreftfremkallende. Sjekk i 
sikkerhetsdatabladet for ditt produkt!

Organiske løsemidler er farlige ved innånding. Symptomer er døsighet, svimmelhet, 
kvalme og hodepine Faren for varig skade (løsemiddelskade) kan oppstå ved gjentatt 
og langvarig innånding. Løsemidler avfetter huden og gir tørr, rød og irritert hud. 
Noen løsemidler kan trenge gjennom huden og gi noen av de samme symptomene 
som ved innånding. 

Vær spesielt nøye med ventilasjon, åndedrettsvern samt beskyttelse av hud og øyne 
ved arbeider som innebærer håndtering av disse stoffene.

Tiltak:
• Ved arbeide i trange rom og ved dårlig ventilasjon, bruk luftforsynt

åndedrettsvern fra flaske eller kompressor. Ved god ventilasjon, kan air stream
(batteridrevet) med filter A2B2E2K/P3 brukes.

• Ved meget kortvarige arbeider < 10 minutter og god ventilasjon, kan halvmaske 
med kombinasjonsfilter A2B2E2/P3, benyttes.

• Når halvmaske brukes, bruk tettsittende vernebriller.

• Hudvern: Bruk vernehansker med lange mansjetter (tykkelse 0,7 mm) av 
Nitrilgummi, alternativt butylgummi. Se også anbefalinger i SDS punkt 8. Skift 
hansker ofte! 

• Bruk heldekkende klær/dress som er resistente mot løsemidler. Tett godt alle 
åpninger mellom vernedressen og hanskene. Trekk buksebenet over støvlene. 

Tilsølte klær må skiftes. Vask huden under. Skift hansker ofte.

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Arbeid med stoffer for herdeplast

Verneutstyr:

Airstream med 
A2B2E2K/P3 filter

Nitrilgummi > 0,7 
mm tykkelse. 

Vernebriller når 
helmaske ikke 

brukes.  

Pusteluft i trange rom 
/ dårlig ventilasjon.  

Heldekkende 
løsemiddelresistent 

dress. 
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Kjemikaliene som benyttes til disse arbeidene inneholder mye løsemidler. 
Enkelte av produktene er også klassifisert for hudallergi. Disse er merket 
med H317: Kan utløse en allergisk reaksjon på etiketten. 

Helsefarer:
Organiske løsemidler er farlige ved innånding. Symptomer er døsighet, 
svimmelhet, kvalme og hodepine. Faren for varig skade (løsemiddelskade) 
kan oppstå ved gjentatt og langvarig innånding. Løsemidler avfetter huden 
og gir tørr, rød og irritert hud. 

Tiltak:
• Sørg for god ventilasjon. Bruk maske med filter A2 ved fare for 

innånding av damper. 
• Bruk vernehansker av nitril, minimum 0,4 mm tykkelse. For kortvarige 

arbeider (< 30 minutter) kan engangshansker av nitril brukes.
• Bruk godt dekkende verneklær og vernebriller.

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Rensing av materialer, liming av 
gummimatter, reparasjon av skader i 
plastmaterialer og liming av 
gummirammer.

Verneutstyr:

Nitrilhansker  
>0,4 mm

Maske med 
A2 filter

Verneklær

Vernebriller

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
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Helsefarer:
Frostvæske og kjølevæske inneholder ofte 1,2 etandiol.  Væsken har en søtlig 
lukt. Innånding kan føre til svimmelhet, kvalme og hodepine. Hovedfaren ved 1,2 
etandiol er ved svelging. 
Faren for varig skade (løsemiddelskade) kan oppstå ved gjentatt og langvarig 
innånding. Løsemidler avfetter huden og gir tørr, rød og irritert hud. 

Bensin er kreftfremkallende, reproduksjonsskadelig og kan gi genetiske skader. 
Dampene fra bensin kan gi noen av de samme symptomene som for løsemidler. 
Ved kontakt med huden kan bensin virke avfettende. 

Tiltak:
• Påfylling må skje utendørs eller i område med god ventilasjon.  Forsøk å stå 

slik at damper fra påfyllingsområdet trekkes bort og innånding av damper blir 
minst mulig.                                      

• Maske med filter A2 kan brukes dersom det er fare for mye damp.  Bruk 
halvmaske med filter A2 ved fare for innånding av damper. 

• Bruk vernebriller. 
• Engangshansker av nitrilgummi og verneklær.

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Påfylling av kjølevæsker, frostvæsker, 
bremsevæsker samt bensin på 
maskiner og kjøretøy. Kortvarige 
arbeidsoperasjoner på 5-10 minutter

Verneutstyr:

Nitril engangs-
hansker

Maske med 
A2 filter

Vernebriller

Verneklær

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
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2-komponent lim (epoksy eller isocyanat/polyuretanlim).

Flere av disse inneholder stoffer som kan fremkalle allergi samt ulike typer av 
løsemidler. 2-komponent systemer inneholder gjerne epoksy eller isocyanater.
Epoksy, fenol og akrylat kan forårsake alvorlig hudallergi. Mange av herderne kan 
irritere både hud, luftveier og øyne. Kreft og varige skader på arvemateriale 
(DNA) kan også forekomme. Organiske løsemidler fører lett til irritasjon, 
uttørking og sprekkdannelse i huden. Dette øker risikoen for utvikling av allergisk 
kontakteksem.
Epoksy, fenol og akrylat kan gi hudallergi og er klassifisert med H317 på etiketten. 
Noen to komponent epoksysystemer inneholder aminer som kan være 
allergifremkallende både ved hudkontakt og ved innånding. Begge komponenter 
inneholder ofte mye løsemidler. 

Isocyanater kan gi hudallergi og astmaliknende symptomer ved innånding. 
Astmasymptomene kan bli kroniske. Ofte er det herderen som inneholder 
isocyanater. Denne er gjerne merket med H334 Kan gi allergi- eller 
astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
Isocyanater lukter ikke. Grenseverdien for isocyanater er svært lav. Enkelte av 
isocyanatene er også klassifisert som mulig kreftfremkallende. 

Organiske løsemidler er farlige ved innånding. Symptomer er døsighet, 
svimmelhet, kvalme og hodepine Faren for varig skade (løsemiddelskade) kan 
oppstå ved gjentatt og langvarig innånding. Løsemidler avfetter huden og gir tørr, 
rød og irritert hud. Noen løsemidler kan trenge gjennom huden og gi noen av de 
samme symptomene som ved innånding. 

Selv om disse produktene ofte brukes i mindre mengder, er det svært viktig med 
god ventilasjon, eventuelt bruk av åndedrettsvern og beskyttelse av hud og øyne 
ved arbeid med alle disse produktene.
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KJEMIKALIEHÅNDTERING

Arbeid med lim: Spraylim, flytende lim, 

Verneutstyr:

Nitril engangs-
hansker

Flytende lim: 
A2 filter

Vernebriller

2-komponent 
lim: A2B2E2K/P3 

filter

Airstream

Spraylim: A2/P3 
filter 

Verneklær

God ventilasjon/ 
avsug, 

alternativt;
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Spraylim:

Tiltak:
Ved kortvarige arbeider (< 15 minutter), bruk av lite lim og god ventilasjon:
• Bruk halvmaske med filter A2/P3 ved fare for innånding av damper/spray.  
• Bruk tettsittende vernebriller. 
• Bruk engangshansker av nitrilgummi og godt dekkende verneklær.
Ved arbeider over 15 minutter eller ved bruk av mye lim:
• Sørg for god ventilasjon. Ved fare for innånding av damper/spray: Bruk air-stream

(batteri) med filter A2/P3. 
• Bruk hansker av nitrilgummi eller viton, (> 0,4 mm), og godt dekkende verneklær.

Flytende lim, løsemiddelbasert:

Tiltak:
• Sørg for god ventilasjon.
Ved kortvarige arbeider (< 15 minutter) og ved god ventilasjon:
• Bruk halvmaske med filter A2. Bruk tettsittende vernebriller. 
• Bruk engangshansker av nitrilgummi og godt dekkende verneklær. 
Ved arbeider av lengre varighet og der lim skal påføres en stor overflate:
• Sørg for god ventilasjon. Dersom ventilasjon er dårlig, eller arbeidet foregår i trange rom, 

må det vurderes bruk av friskluftsforsynt åndedrettsvern. Ved god ventilasjon, kan air-
stream maske med filter A2 eller multifilter A2B2E2K benyttes.

2-komponent lim:

Tiltak:
For kortvarige arbeider (< 15 minutter) og påføring på små flater:
• Sørg for god ventilasjon, Ved fare for innånding kan halvmaske med filter A2B2E2K2/P3 

brukes. 
• Engangshansker av nitrilgummi og godt dekkende vernetøy. 

Ved påføring av lim på store flater og arbeid av lengre varighet: 
• Ved god ventilasjon: Bruk Air-stream helmaske (TM) med filter A2B2E2K2/P3. Skift filter 

ofte! 
• Ved dårlig ventilasjon, skal luftforsynt åndedrettsvern brukes.  Bruk hansker av PVC eller 

nitrilgummi, Tykkelse 0,7 mm. Bruk heldekkende vernetøy og evt et forkle av nitrilgummi.
• Skift straks tilsølte klær og vask huden under. Skift hansker ofte!
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KJEMIKALIEHÅNDTERING

Arbeid med lim: Spraylim, flytende lim, 

Verneutstyr:

Nitril engangs-
hansker

Flytende lim: 
A2 filter

Vernebriller

God ventilasjon/ 
avsug, 

alternativt;

2-komponent: 
A2B2E2K/P3 

filter

Airstream

Spraylim: A2/P3 
filter

Verneklær
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Flytende vaskemidler i hovedsak til avfetting. Inneholder store mengder løsemiddel. 
Gjelder også aceton og andre løsemidler som brukes på tilsvarende måte. 

Inneholder løsemidler.
Eksponering for løsemidler er skadelig. Symptomer er døsighet, svimmelhet, kvalme og 
hodepine. Faren for varig skade (løsemiddelskade) kan oppstå ved gjentatt og langvarig 
innånding. Løsemidler avfetter huden og gir tørr, rød og irritert hud. Noen løsemidler 
kan trenge gjennom huden og gi noen av de samme symptomene som ved innånding. 

Ved sprøyting med dyse: Sørg for god ventilasjon. Sørg for god ventilasjon ved bruk. Ved 
fare for innånding, bruk helmaske med filter A2B2E2K/P3, alternativt air-stream
helmaske (TM2) med kombinasjonsfilter A2B2E2K/P3.
Bruk tettsittende vernebriller. Bruk hansker av nitrilgummi med lange mansjetter. 
Tykkelse 0,4 mm. Bruk verneklær som er tett lukket og dekker godt. Skift øyeblikkelig 
tilsølte klær og vask huden under.  
For kortvarige arbeider (< 15 minutter) kan engangshansker av nitrilgummi brukes.

Ved påføring på overflate med rull, kost eller klut:
Sørg for god ventilasjon ved bruk. Ved fare for innånding, bruk maske med 
kombinasjonsfilter ABEK. For langvarige arbeider, bør det vurderes bruk av air-strem
eller luftforsynt åndedrettsvern. 
Bruk tettsittende vernebriller. Bruk hansker av nitrilgummi med lange mansjetter. 
Tykkelse 0,4 mm. Bruk verneklær som er tett lukket og dekker godt. Skift øyeblikkelig 
tilsølte klær og vask huden under.  
For kortvarige arbeider (< 15 minutter) kan engangshansker av nitrilgummi brukes.

KJEMIKALIEHÅNDTERING
Flytende vaskemidler i hovedsak til avfetting. Gjelder 
også aceton og andre løsemidler som brukes på 
tilsvarende måte. 

Verneutstyr:

Nitrilhansker >0,4 
mm

Vernebriller

A2B2E2K/P3 
filter

Airstream

Engangshansker 
nitril til kortvarige 

arbeider. 
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Flere typer sement er klassifisert som allergifremkallende for hud. Enkelte typer er 
klassifisert som farlige ved innånding grunnet innholdet av svært små støvpartikler. 
De fleste typer av sement gir en alkalisk løsning når de blandes med vann. Dette betyr at 
sementen kan være hudirriterende, øyeskadelig eller etsende når den kommer i kontakt med 
vann.

Helsefarer:
Sement som er klassifisert som allergifremkallende ved hudkontakt er påført faresetningen 
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon, på etiketten. 
Støv kan irritere luftveier og lunger. Noen typer sement kan forårsake sterk irritasjon av 
luftveiene. Noen støvpartiker er så små at de kan trenge dypt ned i lungene. Gjentatt 
innånding av meget små partikler kan gi lungeproblemer i form av nedsatt lungekapasitet 
(«Støvlunge»). 
Noen typer sement er klassifisert som farlige ved eksponering grunnet innhold av krystalinsk
silka. Disse typene er merket med setningen:» H372: Forårsaker organskader ved langvarig 
eller gjentatt eksponering» på merkeetiketten.

Vær spesielt oppmerksom på å unngå innånding av støv samt kontakt med hud og øyne. 
Kontakt med hud og øyne må unngås både for våt og tørr sement. 
Personer som er plaget med eksem eller allergi, bør ikke jobbe med de typer av sement som 
er klassifisert som allergifremkallende ved kontakt med hud (H317). 

Tiltak:

Ved forblanding av sement og mørtel:
• Tilrettelegg arbeidet slik at støvdannelsen holdes på et minimum. Sørg for god ventilasjon 

og bruk maske med filter P3.
• Bruk solide arbeidshansker mot mekaniske påkjenninger. Bruk støvdress og 

vernesko/støvler.

Ved påføring av sement:
• Sørg for god ventilasjon. Maske er normalt ikke nødvendig. 
• Bruk solide arbeidshansker mot mekaniske påkjenninger. 
• Bruk heldekkende verneklær i f.eks plast slik at våt sement ikke kan trenge gjennom 

klærne. Bruk solide vernesko/støvler.

Etter hudkontakt med tørr eller våt sement er det viktig å vaske huden godt. Skyll godt med 
mye lunkent vann. 

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Sement og mørtel

Verneutstyr:

Arbeidshansker

Vernebriller

P3 støvmaske

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
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Thermobond er et tilsatsmiddel som brukes for høytemperatur sement og mørtel i 
aluminiumsindustrien.
Produktet er klassifisert som reproduksjonsskadelig og må håndteres med den 
største forsiktighet!

Helsefarer:
Sementen som benyttes til høytemperatur er ofte ikke klassifisert, men kan også 
være klassifisert og ha de samme helsefarer som vanlig sement og mørtel (se eget 
informasjonsark om dette). 
Ved bruk av tilsatsmiddelet Thermobond, må det utvisees spesielt stor forsiktighet. 
Unngå innånding, hud og øyekontakt.

Tiltak:
• Sørg for god ventilasjon
• Bruk støvmaske med filter P3 ved håndtering
• Bruk solide arbeidshansker mot mekaniske påkjenninger. Bruk heldekkende 

støvdress og vernesko/støvler
• Etter arbeid med dette produktet er det viktig å vaske hender og ansiktet godt
• Skift klær etter endt arbeidsoperasjon 

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Ildfast sement/mørtel med bruk av 
Thermobond tilsats

Verneutstyr:

Arbeidshansker

Vernebriller

P3 støvmaske

Støvdress

Engangsdress 
PVC.
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Bruk av to komponent epoksy-sement. Eksempel syreresistent epoksymørtel. 

Her blandes Del A og Del B sammen. I stor grad er begge disse i væskeform. 

Helsefarer:
Den ene komponenten inneholder epoksyresiner og den andre gjerne aminer som 
kan være etsende eller irriterende for hud og øyne. Epoksy er svært 
allergifremkallende for hud.
Produktene kan inneholde stoffer med grenseverdier i arbeidsatmosfære
Det er svært viktig å beskytte hud og øyne. 

Tiltak:
• Sørg for god ventilasjon. Bruk maske med filter A2B2E2K/P3 ved fare for 

innånding, alternativt air stream med filter A2B2E2K/P3. 
• Bruk vernehansker av nitrilgummi (0,4 mm) med langt skaft.
• Bruk verneklær av f.eks PVC eller annet motstandsdyktig materiale. 

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Bruk av to komponent epoksy-sement

Verneutstyr:

Nitrilgummi > 0,4 
mm

A2B2E2K/P3 
filter

Airstream

Engangsdress i 
PVC
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Disse produktene er kreftfremkallende ved innånding og må håndteres med den 
største forsiktighet!

Helsefarer:
Støv fra dette produktet kan irritere luftveier og lunger. Produktet er også 
klassifisert som kreftfremkallende ved innånding. Produktet må ikke håndteres uten 
at det er gitt nødvendig opplæring og det er iverksatt tilstrekkelige tiltak. 

Tiltak:
• Sørg for god ventilasjon. Bruk støvmaske med filter P3 ved håndtering. 
• Bruk solide arbeidshansker mot mekaniske påkjenninger. 
• Bruk heldekkende støvdress og vernesko/støvler.
• Etter endt arbeid må klær, sko osv skiftes. Unngå at det generes støv. Dusj etter 

endt arbeid med produktet. 

Planlegg alle jobber med dette materialet godt slik at det genereres minst mulig 
støv. 

Vær spesielt oppmerksom på riving av dette materialet etter bruk, det vil si når 
det har vært utsatt for høy temperatur. Materialet kan da støve mer og ha lettere 
for å brekke/gå i stykker. 

KJEMIKALIEHÅNDTERING

Ildfastmaterialer: Isolasjonsmatter o.l. til 
bruk i høytemperatur ovner (Fiberfrax-
produkter)

Verneutstyr:

Engangsdress

Arbeidshansker

P3 støvmaske

Støvdress

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
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Helsefarer:
Ved sveising på ulegert stål kan sveiserøyken inneholde relativt store mengder jern- og
manganoksid (svevende faste partikler) og mindre mengder med gass; nitrogenoksider,
karbonmonoksid og noe ozon. Ved bruk av basiske elektroder også fluorider.

Ved sveising på legert stål, f.eks. rustfrie, syrefaste og varmefaste legeringer, manganstål og
ved hardsveising (påleggssveis), kan tilsettmaterialet inneholde tungmetaller som krom, også
i seksverdig form, kobber, kobolt, nikkel, molybden, mangan og vanadium. Sveiserøyken kan
inneholde høye konsentrasjoner av oksider av disse stoffene.

Sveising på aluminiumlegeringer gir luftforurensning som kan inneholde aluminium,
magnesium, mangan og beryllium, og det kan dannes ozon gass og nitrøse gasser.
Ved sveising av nikkellegeringer og støpejern med elektroder som vesentlig inneholder nikkel
og/eller kobber, har sveiserøyken høyt innhold av f.eks. nikkel, kobber eller krom.

Ved CO2-sveising (gassbuesveising) av stål er den massive tråden kobberbelagt og gir
sveiserøyken tilskudd av kobber. Dessuten vil noe karbondioksid spaltes slik at det dannes
karbonmonoksid (CO). Ved bruk av rørtråd gir trådens pulverfylling ekstra tilskudd av CO,
samt fluorid ved bruk av basisk rørtrådtype.

Ved TIG- sveising av rustfritt/syrefast materiale kan sveiserøyken inneholde faste partikler i
form av treverdig krom og nikkel, samt at det kan dannes mye ozon, nitrøse gasser samt
karbonmonoksid.

MIG/MAG-sveising med bruk av massiv tråd og rørtråd avgir sveiserøyk i form av faste
partikler som jern- og manganoksid. Dessuten nitrøse gasser, karbonmonoksid og ozon.
UV-strålingen er mer intensiv. Rørtråd som er fylt med legeringselementer som f.eks. krom,
nikkel eller mangan produserer lite synlig røyk, men røyken kan likevel være helseskadelig.
Dette gjelder også når det benyttes massiv tråd hvor legeringselementene er i trådmetallet.
Røyk som dannes fra legerte elektroder med ytre belegg, vil også inneholde elementer fra
kjernens legeringsmateriale.

Sveiseteknikker som genererer de høyeste mengder av kreftfremkallende stoffer er: TIG-sveising
av rustfritt/syrefast materiale og MIG/MAG-sveising med bruk av massiv tråd og
rørtråd.
Krom er en komponent i rustfritt stål, ikke-jernholdige legeringer, kromatbelegg og i noen
forbruksvarer for sveising. Krom blir oksidert til seksverdig tilstand, krom (VI), under
sveiseprosessen. Røyk som inneholder krom (VI) er svært giftig og kan skade øyne, hud,
nese, hals og lungene, og forårsake kreft.

Helseeffekter som følge av eksponering for sveisegasser (ozon, nitrøse gasser, CO) er
luftveisirritasjoner, i alvorlige tilfeller lungeskader, lungeødem (væske i lungene) og hodepine. Damper og 
en del oksider av metall kan gi metallfeber (influensaliknede symptomer). 
Langvarig eksponering for mangan kan føre til skjelvinger og permanente skader på nervesystem. 
Sveising avgir stråling og varme som kan gi permanent skade på hud og øyne. (Sveiseblink).
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Sveising og varmt arbeid (skjærebrenning 
o.l)

Verneutstyr:

Sveisehansker

Airstream 
sveisemaske

ABEK/P3 filter

Trykkluftforsynt
åndedrettsvern 
fra flaske eller 

kompressor skal 
brukes ved 

behov.

Flammehemmende
vernetøy
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Tekniske tiltak:
• Sveising skal utføres med effektiv ventilasjon (punktavsug, avtrekksskap, 

avtrekkshette) for å begrense spredning av sveiserøyk. 
• Overflatebelegg skal fjernes med kaldmetode før sveising, slik at temperatur i 

belegget ikke overstiger 150 °C.
• Personlig verneutstyr: Sveisemaske med pusteluft gir best beskyttelse og bør brukes.
• Trykkluft skal alltid benyttes ved risiko for oppvarming av malte flater. 
• Ved kortvarig sveisearbeid på rent stål og ved bruk av effektiv ventilasjon, kan 

filtrerende åndedrettsvern benyttes. Fortrinnsvis overtrykksmaske. 
• Benytt kombinert gass- (ABE) og partikkelfilter (P3).
• Øyeskyll skal finnes på arbeidsplassen. 
• Bruk en sveisemaske som gir god beskyttelse mot UV-stråling/sveiseglimt. 
• Benytt sveisehansker og flammehemmende bekledning som gir beskyttelse mot 

varme, gnister, sprut og stråling (sveisedress/-jakke/-hals). 
• Benytt fottøy beregnet til varmt arbeid.
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Sveising og varmt arbeid (skjærebrenning 
o.l)

Verneutstyr:

Sveisehansker

Airstream 
sveisemaske

ABEK/P3 filter

Trykkluftforsynt
åndedrettsvern 
fra flaske eller 

kompressor skal 
brukes ved 

behov.

Ved ulykker og alvorlige uhell: Ring lokalt nødnummer eller 113.
Giftinformasjonen kan gi behandlingsanbefalinger: 22 59 13 00 

Flammehemmende
vernetøy


