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NEDBRING SPREDTE
FORURENINGER
• B
 rug procesventilation ved svejsning,
slibning o lign.
• O
 pbevaring og udskiftning af olie bør
foregå i lukkede pumpesystemer.
• R
 ensebar forsynes med procesudsugning,
og evt. skærme.
• B
 egræns kørsel inden døre, anvend
kulfilter, hvor udsugning ikke kan nå.
Husk god hygiejne ved arbejde med kemikalier. Vask hænder før pauser og efter endt
arbejde.
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UDDANNELSE INSTRUKTION
OG INFORMATION
Løbende information og grundig instruktion er
et vigtigt led i fælles nedbringelse af forurening. Sørg specifikt for følgende uddannelser:
• Epoxy / isocyanater.
• Styren
• Paragraf 26 kursus (svejsning)
• Varmt arbejde

Denne folder er udarbejdet af Dansk Maskinhandlerforening.
Pjecen er rettet mod maskinhandlere, men i nogen grad
autobranchen generelt.

HVIS DU VIL VIDE MERE:
• F
 ind APV, instruktioner m.m. på Dansk Maskinhandler
forenings hjemmeside; www.danskmaskinhandel.dk
• Kemi på autoværkstedet www.i-bar.dk
• w
 ww.damavi.dk

Ventilationsbehov på
maskinhandler
værksteder
De vigtigste overordnede
retningslinjer for arbejde
med spredte forureninger
og ventilationsbehov.

VENTILATIONSBEHOV

TILFØRSEL AF ERSTATNINGSLUFT

Ventilationsbehovet på et maskinværksted er baseret på den
forventede arbejdsmiljømæssige påvirkning af de personer der
opholder sig på værkstedet.

Værkstedet skal tilføres frisk erstatningsluft, i en mængde,
således at det dække både rumudsugning samt procesventilation.
Af energimæssige årsager er genindvinding af varmen i den
udsugede luft ofte attraktiv, og bør tænkes ind i nye anlæg.
Den udsugede luft må ikke recirkuleres.

På maskinhandler værksteder er det alment kendt, at der forekommer spredte forureninger fra kørsel med maskiner, svejsning og generel brug af kemikalier. Derfor stilles der krav til
ventilation i disse forhold. Kravene gennemgås i denne pjece.

Erstatningsluft
skal indføres
tempereret,
så træk undgås.

Procesventilation
skal så tæt på
kilden som det
er muligt.

Almen ventilation
kan med fordel tidsstyres, så det tænder
og slukker automatisk
efter belastning.
FIRE TRIN TIL REDUKTION AF VENTILATIONSBEHOVET

PROCESVENTILATION

RUM VENTILATION

Procesventilation skal fjerne spredt forurening
så effektivt som muligt ved kilden. Der er typisk
tale om følgende kilder:

Da det ikke kan sikres, at alle spredte forureninger kan fjernes helt ved procesventilation, skal
værksteder have rumventilation.

• Kørsel med maskiner inden døre
• Svejsning hhv. slibning
• Arbejde med kemiske produkter.

Rumventilation skal bestå af en udsugningsdel,
der fjerner alle de spredte forureninger, som
procesventilationen ikke kan klare.

Procesventilation skal altid være udstyret med
alarmanordning, der giver signal ved nedsat
ydeevne.

Luftskiftet skal være 15 m3/time pr. m2 gulvareal.
Der må ikke forekomme træk i opholdszonen,
dette sikres ved at lufthastigheden ikke overstiger 0,4 m/s ved fysisk arbejde eller 0,15 m/s ved
stillestående arbejde.

Tiltag til at sikre et mindre forurenende indeklima kan ikke fjerne
kravet til ventilation. Men det kan reducere den kemiske påvirkning
I udsættes for på værkstedet.
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Alle medarbejdere
skal vide, hvor de kan
få information om et
givent kemikalie, altså
adgang til Sikkerhedsdatablade og Arbejdspladsbrugsanvisninger.

1. RYD OP

2. FÅ STYR PÅ KEMIKALIER

Indførelse af faste rengøringsrutiner nedbringer
påvirkningen. Rengøring bør udføres løbende,
eksempelvis ved:

Følgende er lovkrav ved brug af kemikalier
i produktion

• B
 rudte emballager stilles i kemikalieskabet
efter brug
• Spild opsamles omgående og må ikke
ligge på gulvet længerevarende
• Værktøjer og tekniske hjælpemidler stilles
på plads efter arbejdsopgaven
• Gulvet rengøres efter hver reparationsopgave

• Reducer

antallet af anvendte produkter
• E
 rstat farlige produkter med mindre farlige,
der hvor det kan lade sig gøre.
• O
 pbevar kemikalier i skabe med u
 dsugning/
naturlig ventilation
• H
 av sikkerhedsdatablade på alle kemikalier
• Hav arbejdspladsbrugsanvisninger, inde
holdende oplysninger om opbevaring, håndtering og bortskaffelse af kemiske stoffer

