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Förord 
Guiden för Industriell ytbehandling av trä riktar sig t i l l pro
duktions- och arbetsmil jöansvar iga i yibehandlande träin
dustrier. De företag som har för avsikt att byta eller nyligen 
har bytt ytbehandlingsmaterial har särskild stor anledning 
att läsa Guiden. 

Al la ytbehandlingsmaterial innehåller ämnen , som 
måste hanteras med försiktighet, enligt fasts täl lda rutiner. 
Många av dessa är inte fullständigt kartlagda ur risksyn
punkt och det t i l lkommer ständigt nya produkter med nya 
komponenter. Guiden ger svar på f r ågor kring användning 
av flertalet ytbehandlingssystem, som f ö r e k o m m e r på den 
svenska marknaden, såväl ur teknisk synpunkt, som ur 
arbetsmil jöaspekt och med hänsyn t i l l yttre mil jö . 
Uppgiftema i Guiden bygger på resultat f rån forskning och 

utredningar om arbetsmil jön vid ytbehandling inom träin
dustrin. 

Informationen finns på 15 faktauppslag, ett för varje sys
tem, samt samlat i fo rm av "betyg" i en Snabbguide, som är 
placerad på en utvikbar t l ik av den bakre pärmen. 

Arbe t smi l jö fonden har givit finansiellt stöd t i l l Guiden, 
som är en del i Träteks och Arbetsmil jöinst i tutets projekt 
för bättre arbetsmil jö inom träindustrin. 

Förfat tare t i l l Guiden är May Hultengren från Arbets
miljöinsti tutet och Björn von Tell f rån Capo Consult A B . 

Stockholm hösten 1994 
Trätek - Institutet för träteknisk forskning 



Enkelt att hitta rätt system 

Vik ut Snabbguiden 

Vik ut snabbguiden som finns sist. sök efter ett system som 
uppfyller Dina krav. Väl j inom de fyra olika alternativa 
områdena : 

T E K N I K / P R O D U K T I O N 
A R B E T S M I L J Ö 
M I L J Ö 
E K O N O M I 

Anlag alt manuell sprutlackering är den appliceringsmetod 
som används . Flera lacksystem är inte lämpliga för den 
metoden. Antalet system minskar om krav på låga utsläpp 
av lösningsmedel finns. Antalet lämpliga material minskar 
ytterligare om det finns krav på hög ytresistens. 

Studera .systemens egenskaper 

Tabellen svarar på om ett syslem innehåller allergi-
framkallande ämne eller om dess avfall är hälso- eller m i l 
jöfar l igt . V i d val av lacksyslem har mi l jöaspekterna stor 
betydelse. Bra arbetsmil jö och att närboende slipper besvä
rande utsläpp är väsentligt i vårt samhäl le . 

Gå till faktauppslaget 

Överst i snabbguiden har de olika lacksystemen numrerats 
från 1 t i l l 15. Bläddra fram det fakiauppslag som är mest 
intressant. 

Information om faktauppslagen 
Faktauppslagen i guiden ger en samlad information Över 
flertalet på den svenska marknaden fö rekommande 
ytbehandlingssystem. Några uppgifter kan kräva viss för
klaring. 

Förebyggande åtgärder 
Under rubriken "Arbetsmiljö"" finns underrubriken "Före
byggande åtgärder". Åtgärder måste alltid vidtagas vid in

dustriell ytbehandling. På faktauppslaget anges endast 
exempel på föreskrifter som innehåller regler för arbete 
med det aktuella lacksystemet. 

Hälsofarl igt avfall och miljöfarl igt avfall 
Dessa två uttryck kan ofta beskriva samma restprodukter, 
men hälsofarligt avfall måste hanteras på ett speciellt sätt 
för att inte skada människan och miljöfarligt avfall skall 
omhänder tas och oskadl iggöras på rätt sätt för att inte skada 
mil jön. 

Literpris och totalkostnad 
Under rubriken "Ekonomi" finns underrubriken "Kost
nadsaspekter", vilket inte torde vara svårt att förstå. Där
emot kräver kanske uppgiften om prisindex en kort för
klaring. 

V i d en j ämföre l se mellan olika lacker får ofta priset en 
stor betydelse. Att j ämfö ra lacker efter deras pris per liter, 
är endast möjl igt om de har samma torrhalt dvs det .som blir 
kvar när eventuella lösningsmedel har avdunstat. 

Kostnaden för ytbehandlingen bestäms av betydligt fler 
faktorer t ex om underlaget är tätt eller sugande och hur väl 
det är slipat. Man måste också ta hänsyn t i l l hur stor mängd 
som appliceras för att ett lämpligt ytskikt skall erhållas. 
Andra poster som inräknas i ytbehandlingskostnaden är 
personal, utrustning, lokaler, energi osv. Utsläppen av lös
ningsmedel kan minska, vilket också betyder att kostnaden 
för uppvärmning och ventilation blir lägre. Kostnaderna för 
destruktion kan alternativt minska eller öka. 

I denna guide lämnas prisuppgift enligt skalan 1-5. 
Högsta betyg är 5, vilket betyder att lacktyp som tilldelats 
detta betyg generellt sett har lägsta pris per m - - även om 
lacken har ett högt literpris. 

Relationen mellan betyg 1 och 5 betyder inte att priset är 
fem gånger högre eller lägre. Du kan använda uppgiften om 
prisindex som ett mått v id bedömning av kostnaden mellan 
Ditt nuvarande lacksystem och sådana Du inte tidigare 
använt . 



Ytbehandling-kvalificerad teknik 

Inom träindustrin är ytbehandling en kvalificerad teknik, 
som kräver kunskap och erfarenhet. Manuell sprutlacke-
ring är fortfarande den vanligaste appliceringsmetoden, 
men automatiska utrustningar ersätter i ökad omfattning 
detta arbete. Det bl ir också allt vanligare att industrier spe
cialiserar sig inom ett visst p roduktområde och att yt
behandlingsmaterial, appliceringsutrustningar och härd
ugnar anpassas t i l l en viss produktionsprocess. 

Före härd lacksys temens utveckling, fanns det endast 
krav på att lackerade ytor skulle ha ett tilltalande utseende. 
Numera väljer man ytbehandlingssystem efter produktens 
användningsområde och med hänsyn t i l l detta ställs krav på 
ytors tålighet mot vätskor, slitstyrka, reptålighet osv. 

Sedan mitten av 60-talet har syrahärdande lacker varit de 
mest använda inom sven.sk träindustri . Utvecklingen och 
användningen av lacker för trä har inte föl j t samma mönster 
som i Mellan- och Sydeuropa, där polyuretan-, cellulosa-
och polyesterlacker är dominerande. 

Syrahärdande lacker är speciellt lämpliga för "magra" 
lackskikt och "nordiskt blonda" träslag. Systemets pro
duktionstekniska fördelar , såsom snabb härdning, lång 
brukstid, god ytresistens samt att det är enkelt att hantera 
och applicera, är f rämst de faktorer .som gjort att andra sys
tem inte fått någon större användning i vårt land. 

Bindemedlet i syrahärdande lacker består f rämst av ami
noharts i kombination med alkydharts. I snabbhärdande 
lacker ingår också en viss mängd nitrocellulosa. 
Nackdelen med aminohartser är att de under appliceringen 
och härdningen avspaltar gasen formaldehyd. som t i l l 
sammans med lösningsmedel är ett stort a rbe tsmi l jöpro
blem. Även i boendemi l jön kan små mängder fonnaldehyd 
avspaltas, vilket hos vissa personer kan förorsaka besvär, 
såsom huvudvärk och sveda i ögon, näsa och hals. 

Under åren har mängden formaldehyd stegvis minskats. 
Även vissa lösningsmedel har bytts ut, mot sådana som 
bedöms vara mindre hälsofarl iga. Som ett mål sattes, att 
avspaltningen skulle rymmas inom ramen för den tyska 
standarden för avspaltning av fonnaldehyd f rån spån-
skivor, den s k El-normen. När målet nåddes , ansåg såväl 
fä rgfabr ikan tema som den svenska träindustrin att pro
blemet var löst. 

Konsumentledet har gjort en annan bedömning . Debat
ter om riskerna med fonnaldehyd har fö rekommit i om
gångar i Sverige och att ämnet bl a finns i möb le r och 
textilier har uppmärksammats . I Danmark och Tyskland 
har formaldehyd i boendemi l jön setts som ett stort och 
allvarligt problem. Mil jödebat ter har lett t i l l att konsumen
ter i ökad omfattning söker produkter som inte är skadliga 
för mi l jön. Detta har bl a resulterat i ökad försä l jn ing av 
massiva trämöbler , behandlade med olja, vax eller natur
såpa. Det är nu också möjl igt att miljömärka t rämöbler och 
inredningar. Se avsnitt om "Mi l jömärkn ing" . 

Nya lacksystem-andra risker? 
När myndigheter ställer krav på lägre uts läpp och god ar
betsmil jö vid ytbehandling överför industrin dessa t i l l fä rg
fabrikanterna som måste utveckla "mi l jövän l iga re" ytbe-
handlingssy.stem. Nordiska färgfabr ikanters sortiment är, 
med få undantag, relativt likartade. Om inga särskilda krav 
-Ställs på applicering, härdning och yt.skiktets egenskaper. 

har samma bedömningsgrunder brukats för lacksystem 
inom respektive bindemedelsgrupp. 

Möjl igheten att kombinera olika lack.system samt ett 
ökat utbud av nya lacker, gör att övergången t i l l ett annat 
system bör ske först efter noggrann utprovning och risk
analys samt en kostnadskalkyl. 

V i d hantering av kemiska ämnen såsom ytbehand
lingsmaterial, krävs omfattande kunskap om deras risker 
för människor och mi l jö . Kravet på en god arbetsmil jö 
skärps successivt. Omtanken på den yttre miljön medfö r 
krav på att industrin minskar utsläppen. Råvaruleverantö
rer och färg fabri kanter har naturligtvis undersökt och be
dömt att deras produkter kan användas under kontrollerade 
fomier, innan de släpps ut på marknaden. Det verkliga för
hållandet är ännu, att hantering och användning av flertalet 
ytbehandlingsmaterial m e d f ö r någon fo rm av risk. A n 
vändaren måste således informera sig om eventuella risker 
och upprätta rutiner för hantering av den nya produkten. 

Utsläppen måste minskas 
Det är en global målsät tning alt utsläppen av luf t förore
ningar skall minska. Kolväten t ex organiska lösningsme
del finns rikligt i ytbehandlingsmaterial. Målsät tningen för 
svensk del, såsom den kommit t i l l uttryck i regeringens 
proposition, är att de totala utsläppen av kolväten skall min
ska med 50% f ram t i l l år 2010. beräknat på 1985 års nivå. I 
realiteten innebär detta beslut att ett stort antal träindustrier 
tvingats att minska sina utsläpp. 

Ett vanligt sätt att halvera utsläppen, sker genom att 
kombinera ett lösningsmedelsbaserat system, med ett ulan 
eller liten mängd lösningsmedel . Övergång t i l l lösningsme-
delsfria system, t i l l vilka vattenburna lacker kan räknas, är 
ofta ett ännu bättre alternati \ . 

Ökat intresse för vattenburna lacker har påskyndat deras 
utveckling. Tidigare har träsvällning och fibenesning .samt 
långsam torkning och härdning varit nackdelar. Dessa pro
blem anses lösta och de kan nu användas på ett rationellt 
.sätt. 

Tillräckligt bra eller är kraven på ytorför höga? 
V i d byte t i l l annan typ av lack. görs jämförel.ser i första 
hand med de egenskaper som finns hos den lack som skall 
ersättas. Frågor som bör ställas i detta sammanhang är: 

• vi lka kvalitetskrav finns? 

• vilka krav finns på ytors tålighet, med hänsyn t i l l produk
tens användningsområde? 

• kan kraven separeras i A - , B - och C-ytor? 
Innebärande att högsta krav ställs på bordsskivor och av-
lastningsylor. Krav och mängd applicerad lack minskar 
på vertikala ytor och är minst på dolda ytor, t ex undersi
dor på hyllor. 

• vilka för- och nackdelar finns i att använda enbart lös-
ningsmedclsfria lacker? 

• vi lka för- och nackdelar finns i att använda kombinatio
ner av olika ytbehandlingsmaterial? 



Ofta är det en liten del av produktionen, t ex vissa bords
ytor, som måste lackeras med härdlack. Resten kan kanske 
med fördel lackeras med vattenburen lack. Kanske är det 
kombinationer mellan olika lacker som ger bättre arbets
mil jö, större kapacitet, högre kvalitet, mindre utsläpp, lägre 
totalkostnad? 

Troligtvis finns det knappast någon konsument, som kan 
se om möblerna är lackerade med vattenburna lacker och 
om de skulle bli upplysta om detta, torde flertalet uppfatta 
det som något positivt. 

1 dag finns färger och lacker som klarar både de modi
fierade krav som Möbel fak ta ställer på olika slag av m ö 
belytor och mil jökraven. Gäl lande Möbel fakta kan således 
inte betraktas som hinder för övergång t i l l mer mi l jövän
liga lacksystem. Problemet är snarare att t i l lämpa Möbel
fakta på rätt sätt. 

Miljömärkning 
Ett nytt kriterium vid val av möbler och inredningar har t i l l 
kommit. Det är numera möjl igt att mi l jömärka t rämöbler 
och inredningar med "Svanen". den symbol som Nordisk 
Mil jömärkning använder . Kriterierna för ytbehandlings
material är bl a att: 

Inomhusmiljö 
Avgivning av flyktiga ämnen i bostäder, kontor, skolor etc 
har uppmärksammats nar det gäller luftkvalitet och "sjuka
hus-symptom". T i l l symptomen hör t ex trötthet, irriterade 
slemhinnor och hudbesvär . De f lykt iga ämnena härrör från 
produkter, material och aktiviteter i bostäderna. Ytbe
handlingen kan vara en källa för avgivning, men också ett 
hinder. 

En mycket ofta använd term för f lykt iga ämnen är V O C 
(Volatile Organic Compounds). I många sammanhang talar 
man om den totala halten V O C ( T V O C ) . Begreppet saknar 
en entydig definit ion och det finns inte heller någon stan
dardiserad metod för att analysera eller mäta T V O C . 

Ett mycket stort antal undersökningar har genomför t s 
där man sökt samband mellan T V O C och sjuka-hus-symp
tom. Resultaten är långt ifrån entydiga och pekar inte på 
något egentligt samband. Det v i l l säga att de data som finns 
stöder inte att T V O C skulle vara ett användbart mått ur häl
sosynpunkt. 

Formaldehyd är f lyk t ig t men mäts på annat sätt och räk
nas inte in bland övriga VOC. Här finns gränsvärden satta 
av W H O och Socialstyrelsen. 

dessa inte får innehålla ämnen som är allergi- eller cancer
framkallande, reproduktionsskadliga, skadliga för arvsan
lag eller giftiga, med hänsyn t i l l föreskrif ter om hälsofar
liga ämnen i nordiska länder. Innehåll av f r i formaldehyd 
får ändå vara upp t i l l 0.5% 

innehåll av kemiskt ämne som klassificeras som mil jö-
skadligt, får inte vara mer än 1 %. Undantag gäller för or
ganiska lösningsmedel , som får ingå med upp t i l l 5% i 
brukslösningen (den använda lackblandningen). 

Framtiden? 
Mycket pekar mot. att det inom några år inte är möjl igt att 
använda de lösningsmedelsbaserade lacker, som utveckla
des under 60-, 70- och 80-talet. Nu befinner sig industrin i 
en övergångsfas , där man söker lösningar mellan befintliga 
färg- och lacksystem, som uppfyller såväl före tagens som 
myndigheternas krav. I ett nära forsknings- och utvecklings
perspektiv finns inte system med organiska lösningsmedel . 

Arbetsgivarens ansvar 
Företagets krav på tekniskt fullgoda ytbehandlingsmate
rial , får inte skymmas av eventuella risker som följer med 
deras användning. Erfarenheter visar att det är svårt att upp
täcka eller förutse alla risker. Långvarig kontakt med t i l l 
.synes ofarliga kemiska ämnen, kan leda t i l l sensibilisering 
och ohälsa. 

Svensk färgindustri f ramstäl ler ca 10.000 olika pro
dukter, vilket innebär att även inom en och samma huvud
typ (t ex akrylatlacker) finns produkter med varierande 
sammansät tning och hälsofarl ighet . I tillverkarnas 
nilnfdi nitiiionshldd. är hälsor iskbeskrivningen i princip ut
formad som en summering av de risker som användning av 
produkten kan medföra . 

Del är alJ/id (u hetsi^ivarcn som är liiivudansvari,^ för att 
arbetsmil jön är bra. Detta ansvar gäller inte enbart den tek
niska utrustningen. Han är ock.så skyldig att planera, leda 
och följa upp arbetet, så uti del kan utföras i en sund och 
säker miljö. Därvid skall alla åtgärder vidtas, som behövs 
för att inte arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall . 
Han skall själv ha. och se t i l l att arbetstagaren får god kän
nedom och utbildning om de förhål landen, under vilka 
arbetet skall bedrivas samt alt de blir upplysta om risker 
som kan vara förenade med arbetet (Arbetsmi l jö lagen) . 

De regler för arbetsmil jön som arbetsgivaren skall föl ja 
fmm \ Arbetarskyddsstyrelsensf(irf(ittnini;ssaniliUi^ar.AFS. 

I slutet av varje föreskrif t finns en för teckning över lagar 
och förordningar med anknytning t i l l det verksamhet.som-
råde för vilket föreskrif ten gäller samt regler som utfärdats 
av andra myndigheter, t ex Boverket, Kemikalieinspektio
nen, Naturvårdsverket , Elsäkerhetsverket , Räddningsver
ket och Sprängämnesinspekt ionen. 

Föreskrifterna måste finnas på varje arbetsplats och det 
är arbetsgivaren som ansvarar för det. Tänk dock på att 
dessa ständigt omarbetas och att nya föreskr i f ter t i l lkom
mer. Prenumerera därför på dem .som berör verksamheten 
vid Ert företag. 



Krav på kontroll av arbetsmiljön 
Det är många föreskr i f ter som gäller för ytbehandling inom 
träindustrin. Några av föreskr i f terna kan sägas vara över
ordnade, då de förutsät ter att andra föreskr i f ter fö l j s . En 
sådan föreskrif t är: "Intei nkontroU ur arheismiljön". 

Internkontrollens huvudpunkter är att: 

• sätta upp mål för arbetet med arbetsmil jön 

• ta upp lämpliga åtgärder i handlingsplaner, fö l ja upp 
resultaten och fördela arbetsuppgifter, befogenheter och 
resurser 

• ge introduktion, instruktioner och övrig information 

• kart lägga risker for t löpande och utreda skador och 
t i l lbud 

• ha rutiner för internkontroll och dokumentera den skrift
l igt 

• revidera internkontrollens uppläggning åriigen. 

Krav på minsta risk 
A v tillverkarens varuinformationsblad skall klart f r amgå 
produktens egenskaper från risk- och skyddssynpunkt som 
kan föl ja med användningen , hur dess avfall skall hanteras 
samt hur man skyddar sig. Varuinformationsblad är leve
rantören skyldig att lämna senast när produkten levereras. 
Däref ter är det arbetsgivaren och arbetsledningen som tar 
över ansvaret för att uppgifterna meddelas t i l l de anställda. 

I föreskr i f ten om "Farliga ämnen" finns krav på att ar
betsgivaren skall ha god kännedom om de farliga ämnen 
som f ö r e k o m m e r på arbetsstället . Där föreskr ivs också att: 

• risker för ohälsa och olycksfall skall motverkas genom 
lämpligt produktval, med hänsyn t i l l samtliga risker vid 
hantering av produkten, t ex att lösningsmedel även är 
brand- och explosionsfarliga, att ol jor kan s jälvantända, 
att organisk peroxid kan reagera explosivt och inte 
minst, att många ämnen är hudirriterande, kan framkalla 
allergi eller leda t i l l att eksem utvecklas 

• arbetslokal och teknisk utrustning skall vara lämplig för 
arbetsuppgiften 

• hanteringsregler skall finnas 

• personlig skyddsutrustning skall användas när tillräcklig 
säkerhet inte kan uppnås på annat sätt 

• god hygien skall iakttas, förorenade arbetskläder skall 
bytas och arbets- och skyddskläder skall förvaras åtskil
da från gångkläder 

j) 



• spill och avfall av fariigt ämne skall omhänder tas på 
betryggande sätt 

• aktuell för teckning .som informerar om vilka fariiga 
ämnen som hanteras skall finnas 

• varuinfomiationsblad skall vara t i l lgängliga för berörda 
arbetstagare 

Med tanke på att i första hand ""produkt med minsta risk"" 
skall användas , bör man ha tagit del av varuinformationen 
innan en ny eller förändrad produkt tas i bruk. Denna in
formation behövs också för att kunna upprätta hanterings
regler och då berörd personal skall informeras. 

Krav på hur arbetslokaler och ytbehandl ingsanlägg
ningar skall vara utformade och utrustade finns bl a i före
skrifterna om; "Sprutmälning". " Ventilation och luftkvali
tet" och "Åtgärder mot luftföroreningar". 

Riskerna med lösningsmedel 
Organiska lösningsmedel f ö r ekommer nästan alltid i sam
band med ytbehandling. Antingen som lösnings- och/eller 
spädningsmedel i ytbehandlingsmaterial eller som rengö
ringsmedel. Lösningsmedel är också den vanligaste ke
miska hälsorisken. Kan luften hållas f r i f rån lösningsmedel , 
så brukar även koncentrationen av andra kemiska ämnen . 
så.som formaldehyd och isocyanater, vara låg. Regler för 
användningen av lösningsmedel finns i föreskrif ter om 
"Organiska Hjsningsmedel". 

Riskerna med lösningsmedel torde idag vara kända för 
dem som arbetar med ytbehandling. Ä n d å är det all tför 
många som inte tar denna ri.sk på ful l t allvar. Det är vikt igt 
att lära sig att arbeta med kemiska ämnen utan att ta risker. 

Människan har fö rmågan att vänja sig vid dofter. Att inte 
känna någon obehaglig, stark eller besvärande doft , betyder 
inte alltid att luftkvalitén på arbetsplatsen är bra. Lösnings
medelsskador kan uppstå även vid låga halter, om expone
ringstiden är tillräckligt lång. Även den personliga 
l ivsföringen spelar här en ro l l , l iksom att övrig mi l jöpå
verkan har betydelse. 

Lösningsmedel kommer in i kroppen via andningsvä
garna, men också via huden. Vis.sa har särskilt stor fö rmåga 

att t ränga in genom huden, vilket m e d f ö r att den hu
vudsakliga exponeringen sker i samband med rengöring 
och underhåll , om inte lämplig typ av skyddshandskar an
vänds . Synlig påverkan är ofta torra och nariga händer. 

Lösn ingsmedelsångor har ofta en narkotisk effekt - de 
förorsakar trötthet, yrsel och berusning. Den .som ofta vis
tas i lösningsmedels förorenad luf t , brukar dock få en viss 
"tolerans" mot akut påverkan, alltså samma effekt, som vid 
ofta upprepat alkoholintag - kroppen förefal ler ytl igt sett 
att " tå la" mer när den blivi t tillvand. 

Det är f rämst h järnan som påverkas , akut genom yrsel 
och i l lamående. Efter långvarig exponering påverkas reak
tionstiden och närminnet . I svåra fa l l sker en personlig
hetsförändr ing. Personen kan bli orolig, iättretad, får dåligt 
o m d ö m e , sömnprob lem och depressioner. Det är också 
andra delar av kroppen som kan skadas av lösningsmedel , 
såsom lever, njurar m f l . Såväl den akuta narkoseffekten 
.som den kroni.ska lösningsmedels förg i f tn ingen finns be
skrivna på ett lättfattligt .sätt i boken "Kemikalier i arbetsliv 
och miljö" se "Mer att läsa"- listan. 

Lösningsmedels fö rmåga att avfetta huden, gör ock.så att 
andra ämnen lättare kan tränga in och förorsaka hudirrita
tion eller sensibili.sering för olika ämnen (allergi) eller ek
sem. 

Regler fö r hur hög halt av ett ämne , som i genomsnitt får 
f ö r e k o m m a i inandningsluften under en arbetsdag på 
arbetsstäl len, har fastställts i en s k gränsvärdesl is ta i före
skrifter om "Hygieniska gränsvärden". I handboken 
"Kemiska risker" finns ämnena på gränsvärdesl is tan be
skrivna. 

Luftkval i tet bet räffande kemiska ämnen kontrolleras 
genom yrkeshygieniska mätningar, dels genom emis
s ionsmätning, för att kart lägga föroreningskäl lor och deras 
betydelse för uppkomst och spridning av luf t föroreningar 
och dels genom exponer ingsmätn ing , då halten av ämnen 
mäts i andningsluften. 

Slipdamm är också ett arbetsmiljöproblem 
Dammet i en ytbehandlingsavdelning består t i l l en stor del 
av mycket små partiklar, med okänd kemisk samman.sätt-
ning, som inte fastnar och transporteras bort från näsa och 
hals, utan hamnar längst ner i lungorna, i de s k lungblåsor-
na. En onödig risk för exponering uppstår när slipmaskiner 
renblåses med tryckluft . Speciellt stor är exponeringen när 
detta arbete utförs utan andningsskydd. Dammet sprids 
även t i l l övr iga delar av lokalen, så att andra som arbetar 
där exponeras. Använd en lämplig industridammsugare när 
maskiner och slipbord skall rengöras . 

Särskilda regler gäller för arbete 
med härdplaster 
Regler för arbete med bl a isocyanater, esterplast, UV-här
dande akrylatplast- och syrahärdande lack regleras i före
skrifter om "Härdplaster". vilken omfattar samtliga härd-
lacker och deras komponenter. 

Föreskr i f ten är mycket omfångsr ik och några av de vik
tigaste punkterna är att: 

• arbete med härdplaster endast får ledas och utföras av 
personer som genomgåt t särskild teoretisk och praktisk 
utbildning om risker och skyddsåtgärder 

• den som arbetar med härdplast eller som exponeras för 
härdplas tkomponent (t ex vistas i samma arbetslokal), 
skall g e n o m g å läkarundersökning innan arbete påbör jas 



utökad medicinsk kontroll , undersökning av lung
funkt ion med t jäns tbarhe tsbedömning, gäller fö r per
soner som hanterar härdplas tkomponent som innehåller 
isocyanat. Kravet på läkarundersökning gäller inte för 
den som genomgåt t en sådan tidigare än två år före arbe
tets början. 

Andra viktiga krav är att: 

• arbetsrutiner finns och kontinuerlig information och ut
bildning införs 

• lämplig personlig skyddsutrustning finns och används , 
vid beredning skall t ex skyddshandskar, skyddsglasö
gon och andningsskydd användas 

• vid arbete med UV-härdande akrylatlacker bör vid 
behov skyddskläd,sel användas och denna får endast 
användas på arbetsplatsen 

• den personliga hygienen måste al l t id vara god hos dem 
som arbetar med ytbehandling. Möjl ighet att tvätta hän
derna v id arbetsplat.sen samt att duscha skall finnas. 

Användningen av UV-härdande akrylatlacker har ökat 
kraftigt i vårt land, inte minst inom möbel - och golvindus
trin där de är huvudalternativet vid byte av ytbehandlings
system. 

Mot denna bakgrund och som komplement t i l l fö re
skrifterna om "Härdplas ter" , har ASS givit ut broschyren 
" Akiylatplasters komponenter är farliga -använd skydd -
känn till riskerna" (se "Mer att läsa"-l istan). I broschyren 
påpekas ri.sken för allergi, a.stma och kontakteksem, liksom 
risker med oful ls tändigt härdat material. En annan risk är 
den ultravioletta strålningen, såväl direkt som reflekterad 
strålning. Bra skydd och god hygien minskar riskerna. I 
broschyren "Isocyanater är farliga" beskrivs effekter och 
krav vid arbete med isocyanathaltiga produkter. 

Skyltar skall finnas 
Där det finns risker skall .skyltar för hälsa och säkerhet f i n 
nas på arbetsplatser i den uts t räckning det finns behov. 
Faktauppslagen i Guiden innehåller flera exempel på ris
ker. T ex risk för brand och explosion, där lösningsmedel 

förvaras och används , vilket medfö r att området skall skyl
tas med förbudsskyl t "Rökn ing och öppen eld fö rb juden" 
samt varningsskylt "Brandfarliga ämnen" . V i d användning 
av uretanlack skall arbetsområdet markeras med varnings
skylt "Isocyanatarbete pågår" . 

I föreskr i f ten "Varselmärkning på arbetsplatser" flnns 
beskrivet hur förbuds- , varnings-, påbuds- och nödskyltar 
skall se ut. 

Val av personlig skyddsutrustning 
Enligt arbetsmil jö lagen, är den anstäl lde .skyldig att an
vända den skyddsutrustning som art)etsgivaren tillhanda
håller. Man får då utgå från att utrustningen är lämplig för 
arbetsuppgiften och att den ger avsett skydd. Tyvärr är det 
inte al l t id så. Ofta används ett olämpligt andningsskydd 
som inte ger avsett skydd för lösningsmedel eller damm. 
Användn ing av s k fr iskluftsvisir , kan vara skadligt, om 
inte oljedimma från kompressorn avlägsnas i luftrenare 
eller om inte förbrukade f i l ter i luftrenare byts. 

V i d arbete med ytbehandling krävs skyddskläder - per
sonliga gångkläder bör inte användas . Den som fått akrylat-
plast på skyddskläderna skall snara.st byta kläder. Ett bra 
alternativ, speciellt vid rengöring, är s k kortidsskydds-
kläder, ä rmskydd och förkläde. 

Handskar har kort bruks t id 
Handskar av ni t r i lgummi ger tillräckligt skydd under åtta 
timmars arbetsdag v id arbete med UV-akrylater. Handskar 
av PVP (en treskiktshandske) eller av viton-butyl stoppar i 
20 - 30 min och engångshandska r av gummi för medicinskt 
bruk endast en minut. Att en handske släpper igenom akry-
later känns inte om man inte redan är sensibiliserad. 

Vilken handske skall man väl ja? En handske som kostar ca 
200 kr paret och måste kastas efter en dag eller en b i l l ig 
som måste kasseras efter 20 minuter? 

För det förs ta är det inte alls nödvändigt att komma i 
kontakt med ohärdad lack under arbetsdagen. Med känne
dom om metoden, vet v i att större rengöring endast sker 
någon eller några gånger per månad . Den dagliga rengö
ringen tar vanligtvis mindre än 30 minuter och då skall 
handskar användas som ett skydd mot eventuell hudkon
takt. Svaret blir, att beroende på arbetsuppgift skall två el
ler tre olika typer av handskar användas, dvs för korta 
insatser, för daglig rengöring och för omfattande rengö
ring och underhåll. Detta torde också vara mest ekono
miskt. Tänk också på att kladdiga handskar är ett effektivt 
sätt att sprida ohärdad lack. 



ALKYDLACK 
Annan benämning: Syntetisk lackfärg 

Typ: Lufttorkande för industriellt bruk 

TEKNIK/PRODUKTION 

Användningsområde Möbler och inredningar, leksaker m f l . Till fönstersnickerier och 
snickeriprodukter inom- och utomhus. Även som lasyrfärg. 

Lämplig appliceringsmetod Spmtlackering och elektrostatisk lackering, t ex i kombination 
med varmsprutning, ridålackering, doppning/sköljning, trumling. 

Torkning/Härdning Torkar när lösningsmedlen avdunstar. Härdar genom kemisk, oxidativ, 
reaktion mellan bindemedlet och syret i luften. Tork-/härdprocessen kan påskyndas med värme 
och god ventilation samt eventuellt genom extra tillsats av torkmedel, t ex organisk koboltförening. 

Brukstid 12 månader. 

Kan kombineras med Vattenburna färger och läcker. Uretangrundfärg vid ytbehandling 
av fönster. 

Resistens/Möbelfakta* God resistens och slitstyrka. Vissa modifierade alkydlacker kan 
uppfylla kravkombination 2 i användningsområde I och H enligt Möbelfakta. 

RBETSMILJ 
Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinformationsblad. 

Innehåll Alkyder och andra hartser, t ex uretanbindemedel. Lösningsmedel: Huvudsakligen 
lacknafta och xylen. Butanol, butylacetat, diacetonalkohol, m f l . 

Speciella arbetsmiljörisker Risk för exponering för aromatiska kolväten. 

Brand- och explosionsrisk Produkten är brandfarlig. OBS! Risk för självantändning om spill 
av "feta" alkydlacker blandas med sågspån. Tygtrasor och dyl, som använts för rengöring, skall 
vattendränkas och förvaras i tätslutande behållare i avvaktan på destruktion. 

Farosymboler 

Exempel 

BRANO-
FARLIGT 

Förebyggande åtgärder Följ anvisningar i ASS föreskrifter om "Åtgärder mot luftföroreningar" 
och "Sprutmålning". 
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SYSTEM 1-komponentprodukt 

Personlig skyddsutrustning Skyddshandskar, skyddsglasögon vid beredning. 
Vid behov andningsskydd. 

Spill Förhindra utsläpp i avlopp. Vallas in med vulkanaska, sand eller liknande och samlas upp. 
Observera risken för själ vantändning. Kontakta brandförsvaret vid större spill. 
OBS! Halkrisk vid spill på golv. 

Rengöring/Underhåll Ökad risk för exponering då rengöring sker med lösningsmedel .som har 
lågt hygieniskt gränsvärde. Skyddsutrustning: Andningsskydd, skyddshandskar, skyddsglasögon. 

Hygien Undvik hudkontakt med lacknafta och annat lösningsmedel. Möjlighet till handtvätt skall 
finnas på arbetsplatsen. 

Hälsofarligt avfall 

MILJÖ 

Miljöfarlig verksamhet** Klariack innehåller 70 - 80% och täckfärg 60 - 70% lösningsmedel. 
Minska utsläppen genom byte till eller kombinera med "lösningsmedelsfattigf' system. 
Använd lacknafta med liten andel aromater. Flytande rester av färger, lacker, lösningsmedel, även 
emballage som innehåller flytande rester är miljöfarligt avfall. 

Konsument/Boendemiljö Doften från ny lackerat ytskikt kan av olika personer uppfattas som 
angenäm eller besvärande. 

EKONOMI 

Kostnadsaspekter Noggrann trä- och lackslipning samt "materialsnåla" appliceringsmetoder, 
t ex varmsprutning rekommenderas. 

Prisindex*** Betyg 2. 

ÖVRIGT 

Litteratur Kemiska hälsorisker. ASN, 1991 

* Scbilaga I. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 
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CELLULOSALACK 
Annan benämning: NC-lack, Nitrocellulosalack 

TEKNIK/PRODUKTION 
. . . 

Användningsområde Möbler och inredningar. Leksaker. Snickeriprodukter inomhus. 

Lämplig appliceringsmetod Sprutlackering, t ex i kombination med varmsprutning, ridå-, vals- och 
vakuumlackering, doppning, trumling. 

Torkning/Härdning Ccllulosalacker torkar fysikaliskt, då lösning.smedlen avdunstar. Torkningen 
kan påskyndas med värme och god ventilation. 

Brukstid 12 månader. 

Kan kombineras med Vattenburen grund- eller topplack samt klar U V-grundlack. 

Resistens/Möbelfakta ' Mindre god resistens och slitstyrka. Lacker med speciella bindemedels
kombinationer kan uppfylla kravkombination 2 i användningsområde I och II enligt Möbelfakta. 

ARBETSMILJÖ 

Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinformationsblad. 

Innehåll Nitrocellulosa (NC), cellulo.saacetatbutyrat (CAB), cellulosaacetatpropionat (GAP). 
Andra bindemedel är akrylatharts med mindre än 1 % akrylatmonomerer och alkydharts.Externt 
mjukningsmedel, t ex ftalater. Lösningsmedel: Estrar, alkoholer, ketoner m f l . 

Speciella arbetsmiljörisker Innehåller i förhållande till flera andra lacker stor andel lösningsmedel. 
Därmed ökad risk för lösningsmedelsexponering. 

Brand- och explosionsrisk Mycket brandfariig produkt. Ångorna kan redan vid rumstemperatur 
bilda explosiv blandning med luft. Nitrocellulosa och dess slipdamm är mycket brandfarligt och brandspri
dande. Förvara avfall i behållare med lock. Särskilda regler för högtrycks,sprutning och elektrostatisk 
lackering. Lack och lösningsmedel som innehåller nitrocellulosa får inte destilleras. 

Farosymboler 

Exempel 

varnings
texten! 0 

Förebyggande åtgärder Följ anvisningar i ASS föreskrifter om "Åtgärder mot luftföroreningar 
och "Sprutmålning". 
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SYSTEM 1-komponentprodukt 

Personlig skyddsutrustning Skyddshandskar, skyddsglasögon vid beredning. 
Vid behov andningsskydd. 

Spill Förhindra utsläpp i avlopp. Vallas in med vulkanaska, lättbetong, sand eller liknande och 
samlas upp. Skall tas om hand som miljöfarligt avfall. Observera risken för antändning och explosion. 
Kontakta brandförsvaret vid större spill. OBS! Halkrisk vid spill på golv. 

Rengöring/Underhåll Rengöring medför ökad risk för exponering. Skyddsutrustning: 
Andningsskydd, skyddshandskar, skyddsglasögon. 

Hygien Undvik hudkontakt med lösningsmedel. Möjlighet till handtvätt skall finnas på arbetsplatsen. 

Hälsofarligt avfall 

Miljöfarlig verksamhet'̂ '̂  Klariack innehåller ca 80% och täckfärg ca 60 - 70% lösningsmedel. 
Minska utsläppen genom byte till eller kombinera med "lösningsmedelsfattigt" system. 
Flytande rester av färger, lacker, lö.sningsmedel, även emballage som innehåller flytande rester är 
miljöfarligt avfall. 

Konsument/Boendemiljö Doften från nylackerat ytskikt kan av olika personer uppfattas som 
angenäm eller besvärande. 

EKONOMI 
Kostnadsaspekter Cellulosalacker har låg torrhalt. Noggrann trä- och lackslipning samt 
"materialsnåla" appliceringsmetoder, t ex varmsprutning och ridålackering rekommenderas. 

Prisindex*** Betyg 2. 

ÖVRIGT 
Litteratur Kemiska hälsorisker. ASN, 1991. 

* Se bilaga I. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 
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LUT 
Annan benämning: Lutlö.sningar (garvämnen/alkalier), lut-/ antikbehandling, åldring 

EKNIK/PRODUKTION 
Användningsområde Möbler och inredningar samt snickeriprodukter av furu och andra 
ljusa träslag. 

Lämplig appliceringsmetod Sköljautomat, doppning, pensling. 

Torkning/Härdning 1 torkrum eller i torkugn. Konvektion, strålning, mikrovågor. 

Brukstid Begränsad till någon dag för förbets (garvsyralösning). I princip obegränsad för 
efterbets(natriumhydroxidlösning). 

Kan kombineras med Efterbehandlas med olja, vax, såpa eller klarlack, som kan vara 
vattenburen. 

Resistens/Möbelfakta* Tål inte angrepp av vätskor eller repning. Möbelfakta ställer inga krav 
på lutbehandlingar då dessa är reparerbara. 

ARBETSMILJÖ 

Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinformationsblad 

Innehåll Förbets: Garvämnen, t ex 0,5-3% pyrogallol eller tannin löst i vatten. Efterbets: 0,5-5% 
natriumhydroxid löst i vatten (natronlut). Även andra garvämnen och alkalier kan förekomma. 

Speciella arbetsmiljörisker Hantering av garvämnen och natriumhydroxid i fast form skall ske 
med stor försiktighet. Pyrogallol klassificeras som hälsoskadligt, farligt vid inandning och 
hudkontakt. Natriumhydroxid, även i svaga lösningar, kan ge svåra frätskador på ögon. Upprepad 
hudkontakt med dessa utspädda vattenlösningar medför risk för hudirritation eller eksem. Alternativ: 
Lutbets (färgämne löst i vatten). 

Brand- och explosionsrisk 

Farosymboler 

Exempel 
Läs 

varnings 
texten! 

Förebyggande åtgärder Information och utbildning. Följ anvisningar i ASS föreskrifter om 
"Farliga ämnen". 
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SYSTEM Omfärgning i två steg 

Personlig skyddsutrustning Vid beredning av lösningar används skyddskläder, 
skyddshandskar, skyddsglasögon och dammfilterskydd eller friskluftvisir. I övrigt används 
skyddsglasögon, skyddshandskar, ärmskydd. OBS! Möjlighet till Ögonspolning vid arbetsplatsen. 

Spill Torrt spill sopas upp. Spola rent med vatten. 

Rengöring/Underhåll Använd personlig skyddsutrustning enligt ovan. 

Hygien God personlig hygien. Möjlighet till handtvätt skall finnas på arbetsplatsen. Händerna tvät
tas före måltid och toalettbesök. Särskilt viktigt att lämplig uppmjukande handkräm används för att 
motverka uttorkning. 

Hälsofarligt avfall Lutlösningar är hälsofarliga och skall destrueras. Bered inte större mängd än 
vad som förbrukas under arbetsdagen. 

MILJÖ 

Miljöfarlig verksamhet** Restprodukter och spill samt emballage som innehåller flytande 
rester är miljöfarligt avfall. 

Konsument/Boendemiljö Lutbehandlade detaljer bör efterbehandlas. 

KONOMI 

Kostnadsaspekter Totalkostnaden för behandling med lutlösningar, för- och efterbets, är högre 
än behandling med lutbets. 

Prisindex' * K a n ej anges med hänsyn till kostnad för efterbehandling. 

ÖVRIGT 

Litteratur Miljövänliga ytbehandlingar med lut, bets, olja, vax och såpa. 
Rapport P9406032, Trätek, 1994. 
Kemiska hälsorisker. ASN, 1991. 

Se bilaga 1. 
Se bilaga 2. 
Se sidan 4. 

15 



OLJA Typ: För möbler och inredningar inomhus 
Annan benämning: Möbelolja, Bio-olja 

TEKNIK/PRODUKTION 
Användningsområde Möbler och inredningar. Snickeriprodukter inomhus. 

Lämplig appliceringsmetod Sprutautomat med vattenridåer, sköljautomat, valsmaskin, 
doppning, manuell applicering med pensel o dyl. 

Torkning/Härdning Oljor torkar och härdar oxidativt, dvs genom kemisk reaktion mellan oljan 
och syret i luften. Torkningen kan påskyndas genom god ventilation och värme samt genom tillsats av 
torkmedel, t ex organisk koboltförening. 

Brukstid 12 månader. 

Kan kombineras med Vax, s k natursåpa, alkydlack. 

Resistens/Möbelfakta'' Mindre god till god, beroende på mängd olja som applicerats och 
antalet skikt. Möbelfakta ställer inga krav på behandlingar med olja, då dessa är reparerbara. 

ARBETSMILJÖ 
Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinformationsblad. 

Innehåll Olika typer av torkande och halvtorkande oljor och alkyder med ursprung i mineral-, 
växt- och djurriket. Aven syntetiska oljor och hartser kan ingå. Lösningsmedel: Lacknafta, citrusolja, 
terpentin, etanol. Även vattenburna oljor förekommer. 

Speciella arbetsmiljörisker Oljor kan som lösningsmedel innehålla citmsolja eller andra 
eteriska oljor, som kan vara allergiframkallande. 

Brand- och explosionsrisk Användning av oxidativt torkande oljor medför stor risk för 
självantändning, när dessa sugs upp i trasor, blandas med sågspån eller får torka på färgfälla och 
luftfi l ter Trasor och spill skall vattendränkas och i avvaktan på destruktion förvaras i tätslutande 
behållare. 

Farosymboler Produkter ur detta ytbehandlingssystem behöver sällan märkas med farosymboler. 
Märkning kan dock krävas av enskilda fabrikat eller produkter beroende på de ingående ämnena. 

Förebyggande åtgärder Följ anvisningar i ASS föreskrifter om "IntemkontroU av 
arbetsmiljön". Utveckla rutiner för hantering av produkter som kan självantända. 
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SYSTEM 

Personlig skyddsutrustning Skyddshandskar. Andningsskydd, ärmskydd och förkläde vid 
manuell applicering av olja. 

Spill Förhindra utsläpp i avlopp. Vallas in med vulkanaska, sand, jord eller liknande och samlas upp. 
Brännbart material, t ex sågspån får infe användas. 

Rengöring/Underhåll Rengöring med lösningsmedel medför ökad risk för exponering. 
Skyddsutrustning: Andningsskydd, skyddshandskar, skyddsglasögon. 

Hygien Undvik hudkontakt med olja som innehåller lösningsmedel. Möjlighet t i l l handtvätt skall 
finnas på arbetsplatsen. 

Hälsofarligt avfall 

MILJÖ 
Miljöfarlig verksamhet^ * Använd om möjligt vattenburen olja eller olja som inte innehåller 
aromater. 

Konsument/Boendemiljö Möbler och golv behandlade med olja bör regelbundet underhållas. 
Rekommendera en olja som inte skapar problem för brukaren. 

EKONOMI 
Kostnadsaspekter 

Prisindex*'̂ * Betyg 5. 

ÖVRIGT 

Litteratur Miljövänliga ytbehandlingar med lut, bets, olja, vax och såpa. 
Rapport P9406032,Trätek, 1994. 

* Se bilaga 1. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 
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POLYESTERLACK 
Annan benämning: Styrenfri polyester 

Typ: Omättad, styrenfri 

TEKNIK/PRODUKTION 

Användningsområde Möbler och inredningar Snickeriprodukter inomhus. 

Lämplig appliceringsmetod Sprutautomat, ridålackering. OBS! Krav på rostfritt stål, 
speciell plast, glas eller keramik i detaljer som kommer i kontakt med lacken eller dess komponenter. 
Aluminium, mässing, zink m f l metaller får inte användas. 

Torkning/Härdning Härdning sker kemiskt och termiskt. Härdas snabbast och säkrast genom 
konvektion och värmestrålning i härdugn. 

Brukstid Några timmar. Den kemiska reaktionen kan "bromsas" över natten. Följ tillverkarens 
hanteringsanvisningar. 

Kan kombineras med U V-härdande färg och lack samt vattenburen grundfärg. 

Resistens/Möbelfakta* Mycket hög fyllighet, resistens och slitstyrka. Uppfyller normalt 
kravkombination 2 och 3 i användningsområde I och I I enligt Möbelfakta. 

ARBETSMILJÖ 

Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinformationsblad. 

Innehåll Polyester. Lösningsmedel: Butylacetat, lacknafta, diacetonalkohol. 
Härdare: Organisk peroxid. Accelerator: Organisk koboltförening. 

Speciella arbetsmiljörisker Användning av denna produkt kräver speciella skyddsåtgärder. 
Följ noga leverantörens hanteringsanvisning. Organisk peroxid verkar irriterande på hud, 
slemhinnor och ögon. Risk för kontakteksem. 

Brand- och explosionsrisk Lösningsmedlen är brandfarliga. Ingående komponenter är mycket 
reaktiva och kan, vid felaktig hantering eller i kontakt med olämpligt material, orsaka häftig kemisk 
reaktion eller explosion. Automatisk blandningsutrustning bör användas. Överbliven peroxid samlas i 
särskild behållare märkt "Innehåller peroxid". Annat avfall i samma behållare medför explosionsrisk. 

Farosymboler 

Exempel 

Läs 
varnings
texten! 

BRAND-
FARLIGT 

Förebyggande åtgärder Noggrann utbildning och medicinsk kontroll enl ASS föreskrifter om 
"Härdplaster". Följ anvisningar i ASS föreskrifterom "Sprutmålning" och SÄIS föreskrifter om 
"Organiska peroxider". 
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SYSTEM 3-komponentprodukt 

Personlig skyddsutrustning Skyddshandskar, skyddsglasögon vid beredning. Vid behov 
andningsskydd. 

Spill Observera risken för antändning och explosion! Förhindra utsläpp i avlopp. Vallas in med 
vulkanaska, sand, jord eller liknande och samlas upp. OBS! Brännbart material får ej användas. 

Rengöring/Underhåll Följ fastställda rutiner baserade på ASS föreskrifter och leverantörens 
anvisningar. Skyddsutrustning: Andningsskydd, skyddshandskar, skyddsglasögon. 

Hygien Noggrann personlig hygien skall iakttas. Möjlighet t i l l handtvätt skall finnas nära den 
plats där arbetet utförs samt i anslutning t i l l pausutrymme. Dusch skall finnas i anslutning t i l l 
omklädningsrum (27 § "Härdplaster"). 

Hälsofarligt avfall Avfall från härdplastkomponent eller ofullständigt härdad plast skall 
placeras i särskild behållare med lock, märkt "Hälsofarligt avfall" och med varningstext 
(25 § "Härdplaster"). 

MILJÖ 
Miljöfarlig verksamhet** Klariack innehåller ca 60% och täckfärg ca 40% lösningsmedel. 
Flytande rester av färger, lacker, lösningsmedel, ej uthärdade härdplastkomponenter, även 
emballage som innehåller flytande rester är miljöfarligt avfall. 

Konsument/Boendemiljö 

KONOMI 

Kostnadsaspekter Har hög tonhalt i jämförelse med andra lösningsmedelsbaserade system. 

Prisindex*** Betyg 4. 

ÖVRIGT 

Litteratur Kemiska hälsorisker. ASN, 1991, 

* Se bilaga 1. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 

19 



POIYESTERLACK 
Annan benämning: Reaktionslack 

Typ: Modifierad, styrenfri 

TEKNIK/PRODUKTION 

Användningsområde Möbler och inredningar Snickeriprodukter inomhus. 

Lämplig appliceringsmetod Sprutlackering, t ex i kombination med varmsprutning, 
ridålackering. 

Torkning/Härdning Torkar och härdar fysikaliskt, då lösningsmedlen avdunstar 
Torkningen kan påskyndas med värme och god ventilation. Produkt som innehåller polyester kan 
härdas genom tillsats av isocyanathärdare. OBS! Produkten betraktas då som härdlack. 

Brukstid 12 månader När härdare används är brukstiden kortare än ett dygn. 

Kan kombineras med Vattenburen grundfärg samt UV-grundlack. 

Resistens/Möbelfakta* God resistens och slitstyrka. När härdare använts kan ytskiktet 
uppfylla kravkombination 1 och 2 i användningsområde I och I I enligt Möbelfakta. 

RBETSMILJÖ 

Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinfonnationsblad. 

Innehåll Cellulosaderivat och modifierad polyester. Lösningsmedel: Etylacetat, etanol, aceton, 
metyletylketon m fi. Härdaren innehåller isocyanat (i regel H D I - och TDI-typ). 

Speciella arbetsmiljörisker Vid användning av 2-komponentprodukt risk för exponering 
av isocyanater, vilka är starkt irriterande framför allt på luftvägar och kan ge astmaliknande anfall och 
försämrad lungfunktion. T D I klassas som cancerframkallande. Se även punkten Övrigt 

Brand- och explosionsrisk Mycket brandfariig produkt. Ångorna kan redan vid 
rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft. Förvara avfall i behållare med lock. Särskilda 
regler för högtryckssprutning och elektrostatisk lackering. Lack och lösningsmedel som innehåller 
nitrocellulosa får inte destilleras. 

Farosymboler 

Exempel 
Läs 

varnings
texten! 

BRAND-
FARUGT 

Förebyggande åtgärder Följ anvisningar i ASS föreskrifter om "Sprutmålning". 
ASS föreskrifter om "Härdplaster" gäller då isocyanathärdare används. 
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SYSTEM l-komponentprodukt och 2-koniponentprodukt 

Personlig skyddsutrustning Andningsskydd vid sprutlackering när isocyanathärdare 
används och i övrigt vid behov. Vid beredning även skyddshandskar, skyddsglasögon. 

Spill Förhindra utsläpp i avlopp. Vallas in med vulkanaska, sand eller liknande och samlas upp. 
OBS! Halkrisk vid spill på golv. 

Rengöring/Underhåll Rengöring medför ökad risk för exponering. 
Skyddsutrustning: Andningsskydd, skyddshandskar, skyddsglasögon. 

Hygien Noggrann personlig hygien skall iakttas. När isocyanathärdare används tlnns krav på 
möjlighet til l handtvätt nära den plats där arbetet utförs samt i anslutning till paiisutrymme. 
Dusch skall finnas i anslutning till omklädningsrum (27 ij"Härdplaster"). 

Hälsofarligt avfall Avfall från härdplastkomponent (isocyanathärdare) eller ofullständigt 
härdad plast skall placeras i särskild behållare med lock, märkt "Hälsofarligt avfall" och med 
varningstext (25 §"Härdplaster"). 

MILJÖ 
Miljöfarlig verksamhet** Klariack innehåller 70 - 80% och täcktarg 60 - 70% lösningsmedel. 
Minska utsläppen genom att byta t i l l eller kombinera med "lösningsmedelsfattigt" system. Flytande 
rester av färger, läcker, lösningsmedel, ej uthärdade härdplastkomponenter, även emballage, som 
innehåller flytande rester är miljöfarligt avfall. 

Konsument/Boendemiljö 

EKONOMI 
Kostnadsaspekter Produkten har relativt låg torrhalt. Noggrann trä- och lackslipning samt 
"materialsnåla" appliceringsmetoder, t ex vamisprutning och ridålackering rekommenderas. 

Prisindex*** Betyg 3. 

ÖVRIGT 
övrig information Välj härdare med prepolymeriserade isocyanater. Om andelen T D I är lägre än 
0,1 vikls-%, betecknar leverantören härdaren som icke cancerframkallande. 

Litteratur Isocyanater är fariiga. A D I 200, ASS. 
Kemiska hälsorisker. ASN, 1991. 

* Se bilaga 1. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 
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POLYURETANLACK 
Annan benämning: Uretan-, PU-, DD-lack 

TEKNIK/PRODUKTION 

Användningsområde Möbler och inredningar Snickeriprodukter inomhus. Fönstersnickerier. 

Lämplig appiiceringsmetod Sprutlackering, elektrostatisk lackering, ridålackering. 

Torkning/Härdning Genom kemisk reaktion mellan basbindemedel och härdare, som delvis 
kan påverkas med värme. 

Brukstid Från någon timma till ca 8 timmar 

Kan kombineras med U V-härdandc grundlack. Vattenburen klarlack, grund- eller täckfärg. 

Resistens/Möbelfakta* God till mycket god rcslskus och slitstyrka. Uppfyller normalt 
kravkombination 2 och 3 och i vissa fall även 4 i användningsområde I och I I enligt Möbelfakta. 

RBETSMILJÖ 
Uppgiftema är generella. Granska leverantörens varuinformationsblad. 

Innehåll Basbindemedel av akrylhartser, polyestrar, polyetrar, alkyder, högmolekylära 
epoxihartser samt i snabbhärdande lackeräven nitrocellulosa. Blandas med härdare som innehåller 
isocyanat (i regel H D I - och TDI-typ). Lösningsmedel: Aromater, estrar, ketoner m f l . 

Speciella arbetsmiljörisker Vid användning av 2-komponentproduktrisk för exponering 
av isocyanater, vilka är starkt irriterande framför allt på luftvägar och kan ge astmaliknande anfall och 
försämrad lungfunktion. T D I klassas som cancerframkallande. Se även punkten Övrigt. 

Brand- och explosionsrisk Lösningsmedlen är brandfarliga. Isocyanatlack kan vid kontakt 
med heta ytor eller eld bilda giftiga gasen Lack och lösningsmedel som innehåller nitrocellulosa får 
inte destilleras. 

Farosymboler 

Exempel 
Läs 

varnings
texten! 

Förebyggande åtgärder Utbildning och medicinsk kontroll enl ASS föreskrifterom 
"Härdplaster". Följ anvisningar i ASS föreskrifterom "Spiiitmålning". 
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SYSTEM 2-komponentprodukt 

Personlig skyddsutrustning Andningsskydd vid sprutlackering. Vid beredning även 
skyddshandskar och skyddsglasögon. 

Spill Observera risken för antändning och explosion. Förhindra utsläpp i avlopp. Vallas in med 
vulkanaska, lättbetong, sand eller liknande och samlas upp. Kontakta brandförsvaret vid större spill. 
OBS! Halkrisk vid spill på golv. 

Rengöring/Underhåll Ökad risk för exponering då rengöring sker med lösningsmedel som har 
lågt hygieniskt gränsvärde. Skyddsutrustning: Andningsskydd, skyddshandskar, skyddsglasögon. 

Hygien Noggrann personlig hygien skall iakttas. Möjlighet t i l l handtvätt skall finnas nära den plats 
där arbetet utförs samt i anslutning t i l l pausutrymme. Dusch skall finnas i anslutning t i l l 
omklädningsrum (27 § "Härdplaster"). 

Hälsofarligt avfall Avfall från härdplastkomponenter eller ofullständigt härdad plast skall 
placeras i särskild behållare med lock, märkt "Hälsofarligt avfall" och med varningstext 
(25 § "Härdplaster"). 

MILJÖ 
Miljöfarlig verksamhet** Klarlack innehåller60 - 90% och täckfärg 50 - 60% lösningsmedel. 
Andelen lösningsmedel varierar i förhållande t i l l andelen nitrocellulosa. Minska utsläppen genom 
byte t i l l eller kombinera med "lösningsmedelsfattigt" system. Flytande rester av färger, lacker, 
lösningsmedel, ej uthärdade härdplastkomponenter, även emballage som innehåller flytande rester är 
miljöfarligt avfall. 

Konsument/Boendemiljö 

KONOMI 
Kostnadsaspekter Polyuretanlacker har generellt sett högt pris per m-. Använd "materialsnåla' 
appliceringsmetoder, t ex elektrostatisk lackering eller ridålackering. 

Prisindex*** Betyg = Hög torrhalt 2. Låg torrhalt 1. 

ÖVRIGT 
Övrig information Välj härdare med prepolymeriserade isocyanater. Om andelen T D I är lägre 
än 0,1 vikts-%, betecknar leverantören härdaren som icke cancerframkallande. 

Litteratur Isocyanater är fariiga. ADI200 , ASS. 
Kemiska hälsorisken ASN, 1991. 

* Se bilaga 1. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 
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SYRAHARDANDE LACK 
Annan benämning: SH-lack 

Typ: Aminoharts 

TEKNIK/PRODUKTION 

Användningsområde Möbler och inredningar. Snickeriprodukter inomhus. 

Lämplig appliceringsmetod Sprutlackering, elektrostatisk lackering, ridålackering, 
valslackering, doppning, trumling. 

Torkning/Härdning Härdning sker katalytiskt och tenniskt. Kan härdas i rumstemperatur. 
Snabbare och säkrare i vaimt torkrum eller i härdugn. 

Brukstid Från ett t i l l flera dygn. 

Kan kombineras med Ljus, "icke vätande" eller mörk, "vätande" grundlack, U V-härdande 
grundlack, vattenburen grund- och täckfärg. 

Resistens/Möbelfakta* God resistens och slitstyrka. Uppfyller normalt kravkombination 
1 och 2 och i vissa fall 3, i användningsområde I och I I enligt Möbelfakta. 

ARBETSMILJ( 
Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinfomiationsblad. 

Innehåll Karbamid- och/eller melaminharts och alkyd. Kan även innehålla nitrocellulosa. 
Härdaren innehåller vanligtvis para-toluensulfonsyra (PTS). Lösningsmedel: Estrar, alkoholer, 
propylenglykoletrar och deras acetater m fl. 

Speciella arbetsmiljörisker Härdaren är frätande. Lacken innehåller och avspaltar 
formaldehyd som är starkt irriterande på slemhinnor, hudsensibiliserande och cancerframkallande. 

Brand- och explosionsrisk Lösningsmedlen är brandfarliga. Ångorna kan redan vid 
rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft. Förvara avfall i behållare med lock. Särskilda 
regler för högtryckssprutning och elektrostatisk lackering. Lack och lösningsmedel som innehåller 
nitrocellulosa får inte destilleras. 

Farosymboler 

Exempel 
Läs 

varnings
texten! 

Förebyggande åtgärder Utbildning och medicinsk kontroll enl ASS föreskrifterom 
"Härdplaster". Följ anvisningar i ASS föreskrif terom "Sprutmålning". 
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SYSTEM 2-komponentprodukt. Förekommer även som 1-komponent 

Personlig skyddsutrustning Skyddshandskar, skyddsglasögon vid beredning. Vid behov 
andningsskydd. 

Spill Förhindra utsläpp i avlopp. Vallas in med vulkanaska, lättbetong, sand eller liknande och samlas 
upp. OBS! Halkrisk vid spill på golv. 

Rengöring/Underhåll Ökad risk för exponering då rengöring sker med lösningsmedel som har 
lågt hygieniskt gränsvärde.Skyddsutrustning: Andningsskydd, skyddshandskar, skyddsglasögon. 

Hygien Noggrann personlig hygien skall iakttas. Möjlighet t i l l handtvätt skall finnas nära den plats 
där arbetet utförs samt i anslutning t i l l pausutr>'mme. Dusch skall finnas i anslutning t i l l 
omklädningsmm (27 § "Härdplaster"). 

Hälsofarligt avfall Avfall från härdplaslkomponenter eller ofullständigt härdad plast skall 
placeras i särskild behållare med lock, märkt "Hälsofarligt avfall" och med varningstext 
(25 § "Härdplaster"). 

MILJÖ 
Miljöfarlig verksamhet** Klariack innehåller 60 - 80% lösningsmedel och täckfärg ca 50% 
lösningsmedel. Minska utsläppen genom att byta t i l l eller kombinera med "lösningsmedelsfattigt" 
system. Flytande rester av färger, lacker, lösningsmedel, ej uthärdade härdplastkomponenter, även 
emballage som innehåller flytande rester är miljöfarligt avfall. 

Konsument/Boendemiljö Formaldehyd som avspaltas från lackskikt kan hos vissa personer 
orsaka ögon-, näs- och halsirritation, huvudvärk m m. God uthärdning av lackskikten samt "vädring" 
före emballering minskar exponeringsrisken. 

KONOMI 

Kostnadsaspekter Noggrann trä- och lackslipning samt "materialsnåla" appliceringsmetoder, 
t ex elektrostatisk lackering och ridålackering rekommenderas. 

Prisindex*** Betyg 3. 

ÖVRIGT 

övrig information Resultat från A I säger att val av lämplig lack och bra arbetsrutiner kan 
betydligt minska risken för exponering. 

Litteratur Arbetsmiljöinstitutets rapporter. Se Litteraturanvisningar 
Formaldehyd - En faroanalys. Rapport 2/87, K E M I . 
Åtgärder mot fomialdehyd i byggnader. Socialstyrelsens allmänna råd 1989:13. 

* Se bilaga I. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 
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SYRAHARDANDE LACK Typ: Modifierad alkyd/nitrocellulosa 
Annan benämning: "Formaldehydfri" SH-lack 

TEKNIK/PRODUKTION 

Användningsområde Möbler och inredningar Snickeriprodukter inomhus. 

Lämplig appliceringsmetod Sprutlackering, elektrostatisk lackering, ridålackering, 
valslackering, doppning, tmmling. 

Torkning/Härdning Härdning sker katalytiskt och termiskt. Kan härdas i rumstemperatur. 
Snabbare och säkrare i vannt torkrum eller i härdugn. 

Brukstid Från ett t i l l flera dygn. 

Kan kombineras med Ljus,"icke vätande" och mörk, "vätande" grundlack. UV-härdande 
grundlack, vattenburen grund- och täckfärg. 

Resistens/Möbelfakta* God resistens och slitstyrka. Uppfyller normalt kravkombination 
1 och 2 i användningsområde I och II enligt Möbelfakta. 

ARBETSMILJÖ 

Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinformationsblad. 

Innehåll Modifierat alkydharts och nitrocellulosa. Härdaren innehåller vanligtvis para-
toluensulfonsyra (PTS). Lösningsmedel: Butylacetat, isobutanol, propylenglykoletraroch 
deras acetaterm t i . 

Speciella arbetsmiljörisker Härdaren är frätande. 

Brand- och explosionsrisk Lösningsmedlen är brandfariiga. Ångorna kan redan vid 
rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft. Förvara avfall i behållare med lock. Särskilda 
regler för högtryckssprutning och elektrostatisk lackering. Lack och lösningsmedel som innehåller 
nitrocellulosa får inte destilleras. 

Farosymboler 

Exempel k . 
Läs h - ^ ^ 

varnings
texten! 

Förebyggande åtgärder Utbildning och medicinsk kontroll enl ASS föreskrifterom 
"Härdplaster". Följ anvisningar i ASS föreskrifter om "Sprutmålning". 

26 



SYSTEM 2-komponentprodukt 

Personlig skyddsutrustning Skyddshandskar, skyddsglasögon vid beredning. Vid behov 
andningsskydd. 

Spill Förhindra utsläpp i avlopp. Vallas in med vulkanaska, lättbetong, sand eller liknande och 
samlas upp. OBS! Halkrisk vid spill på golv. 

Rengöring/Underhåll Ökad risk för exponering då rengöring sker med lösningsmedel som har 
lågt hygieniskt gränsvärde.Skyddsutrustning: Andningsskydd, skyddshandskar, skyddsglasögon. 

Hygien Noggrann personlig hygien skall iakttas. Möjlighet til l handtvätt skall finnas nära den plats 
där arbetet utförs samt i anslutning t i l l pausutrymme. Dusch skall finnas i anslutning t i l l 
omklädningsrum (27 § "Härdplaster"). 

Hälsofarligt avfall Avfall från härdplastkomponenter eller ofullständigt härdad plast skall 
placeras i särskild behållare med lock, märkt "Hälsofarligt avfall" och med varningstext 
(25 § "Härdplaster"). 

MILJÖ 

Miljöfarlig verksamhet** Klariack innehåller 60 -70% och täckfärg ca 50% lösningsmedel. 
Minska utsläppen genom att byta till eller kombinera med "lösningsmedelsfattigt" system. Flytande 
rester av färger, lacker, lösningsmedel, ej uthärdade härdplastkomponenter, även emballage som 
innehåller flytande rester är miljöfärligt avfall. 

Konsument/Boendemiljö 

Kostnadsaspekter Noggrann trä- och lackslipning samt "materialsnåla" appliceringsmetoder, 
t ex elektrostatisk lackering och ridålackering rekommenderas. 

Prisindex Betyg 3. 

ÖVRIGT 

Litteratur Kemiska hälsorisker. ASN, 1991. 

* Se bilaga 1. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 
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UV-HARDANDE AKRYLATLACK 
Annan benämning: UV-lack, UV-akrylat 

TEKNIK/PRODUKTION 

Användningsområde Möbler och inredningar. Trägolv och snickeriprodukter inomhus. 

Lämplig appliceringsmetod Valslackering. Spmtautomat och vakuumlackering med "slutet" 
applicerings- och återvinningssystem. 

Torkning/Härdning Med ultraviolett strålning inom våglängdsområde 320-390 nm för klarlack, 
respektive 410-420 nm för pigmenterad lack. Reaktivitet: Riktvärde 5 m/min och U V-rör med effekt 
80 W/cm. 

Brukstid Ca 6 månader. 

Kan kombineras med Speciella vattenburna eller lösningsmedelsbaserade betser, färger och lacker. 
Rådgör med leverantör. 

Resistens/Möbelfakta* Hög eller mycket hög resistens och slitstyrka. Olika bindemedelskombi
nationer, underlag, art och mängd applicerad lack ger variationer i resistens. Uppfyller normalt 
kravkombination 2 och 3 i användningsområde I och II enligt Möbelfakta. 

ARBETSMILJÖ 
Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinformationsblad 

Innehåll Prepolymera akrylater (polyester-, polyuretanakrylat m f l ) . Reaktivt spädningsmedel 
(multifunktionella akrylater). Fotoinitiator, t ex bensofenon och/eller bensildimetylketal. 

Speciella arbetsmiljörisker Risk för hudirritation med ohärdad eller ofullständigt härdad lack 
eller med lackslipdamm. Produkterna är sensibiliserande och kan ge kontakteksem. Direkt eller 
reflekterad UV-strålning är skadlig för hud och ögon. 

Brand- och explosionsrisk 

Farosymboler 

Exempel 

X 
Förebyggande åtgärder Utbildning och medicinsk kontroll enl ASS föreskrifter om "Härdplaster' 
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SYSTEM 1-komponentprodukt 

Personlig skyddsutrustning Skyddskläder, t ex overall och skyddsskor Engångshandskar vid 
hantering. Använd inte personliga gångkläder och skor. 

Spill Förhindra utsläpp i avlopp. Vallas in med sand eller dyl och samlas i speciell behållare märkt 
"Akrylatavfall". Appliceringsutrustningen skall vara så placerad, t ex invallad, att spill från valsar och 
pump inte sprids på arbetsplatsen. Golvet kring maskiner bör täckas med plast eller plastbelagd 
kartong, som lätt kan bytas. 

Rengöring/Underhåll Engångshandskar, skyddskläder, skyddsglasögon, ärmskydd, förkläde. 
Vid behov andningsskydd. Redskap, verktyg, kranar m m som förorenats med lack avtorkas noga. 
Se vidare punkten: Hälsofarligt avfall. 

Hygien Noggrann personlig hygien. Möjlighet t i l l handtvätt skall finnas nära den plats där arbetet 
utförs samt i anslutning t i l l pausutrymme. Dusch skall finnas i anslutning t i l l omklädningsrum 
(27 § "Härdplaster"). 

Hälsofarligt avfall Avfall , även förbrukade handskar, torktrasor etc, härdplastkomponenter eller 
ofullständigt härdad plast, skall placeras i särskild behållare med lock, märkt "Hälsofariigt avfall" 
och med varningstext (25 § "Härdplaster"). 

MILJÖ 
Miljöfarlig verksamhet** Ej uthärdade härdplastkomponenter, även emballage som innehåller 
flytande rester samt trasor, förbrukade handskar m m är miljöfariigt avfall. Rester i lackburkar kan 
uthärdas i speciell härdningsutrustning. 

Konsument/Boendemiljö Kännetecknande för ofullständigt härdade skikt är "kladdig" yta eller 
"sötaktig" doft. 

EKONOMI 
Kostnadsaspekter U V-akrylatlack applicerade med valslackeringsmaskin har jämfört med andra 
lacker, generellt sett lågt pris per m-. Även kostnaden för el-energi vid härdning är låg. 

Prisindex*** Betyg 5. 

VRIG 
Övrig information För att trygga en fullgod härdning skall UV-rör och reflektorer regelbundet 
rengöras. Kontrollera dagligen UV-rörens effekt. 

Litteratur Akrylatplasters komponenter är farliga - använd skydd - känn t i l l riskema. 
A D I 449, ASS 1994. Exponering vid ytbehandling med ultravioletthärdande 
akrylatlacker i träindustrin. Arbete och Hälsa 1994:13 (AI) . Miljön på jobbet. 
Härdplaster. ASS pocketserie4/93. 

* Se bilaga I. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 
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UV-HARDANDE POLYESTER 
Typ:Lösningsmedelsfri 
Annan benämning: "Akryla t f r i" UV-lack 

TEKNIK/PRODUKTION 

Användningsområde Möbler och inredningar. 

Lämplig appliceringsmetod Valslackering. 

Torkning/Härdning Med ultraviolett strålning inom våglängdsområde 360-390 nm. Iaktta 
leverantörens krav avseende "UV-dos". 

Brukstid 3 månader. 

Kan kombineras med Rådfråga leverantören. 

Resistens/Möbelfakta* Hög eller mycket hög resistens och slitstyrka. Olika bindemedelskombi
nationer, undertag, art och mängd applicerad lack ger variationer i resistens. Uppfyller normalt 
kravkombination 2 och 3 i användningsområde I och I I enligt Möbelfakta. 

ARBETSMILJÖ 
Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinformationsblad. 

Innehåll Omättad polyester och vinylharts. Fotoinitiator. 

Speciella arbetsmiljörisker Direkt elJer reflekterad UV-strålning är skadlig förhud och ögon. 

Brand- och explosionsrisk 

Farosymboler Produkter ur detta ytbehandlingssystem behöver sällan märkas med farosymboler. 
Märkning kan dock krävas av enskilda fabrikat eller produkter beroende på de ingående ämnena. 

Förebyggande åtgärder Utbildning och medicinsk kontroll enl ASS föreskrifter om 
"Härdplaster". 
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SYSTEM l-komponentprodukt 

Personlig skyddsutrustning Skyddskläder, t ex overall och skyddsskor. Skyddshandskar vid 
hantering. Använd inte personliga gångkläder och skor 

Spill Förhindra utsläpp i avlopp. Vallas in med sand eller dyl och samlas i speciell behållare märkt 
"Hälsofarligt avfall". Appliceringsutrustningen bör vara så placerad, t ex invallad, att spill från valsar 
och pump inte sprids på arbetsplatsen. Golvet kring maskiner bör täckas med plast eller plastbelagd 
kartong, som lätt kan bytas. 

Rengöring/Underhåll Skyddskläder, skyddshandskar, skyddsglasögon, ärmskydd, förkläde. 
Andningsskydd vid behov. Redskap, verktyg, kranar m m som förorenats med lack avtorkas noga. 

Hygien Noggrann personlig hygien. Möjlighet t i l l handtvätt skall finnas nära den plats där arbetet 
utförs samt i anslutning till pausutrymme. Dusch skall finnas i anslutning t i l l omklädningsrum 
(27 § "Härdplaster"). 

Hälsofarligt avfall Avfall , även förbnikade handskar, torktrasor etc, härdplastkomponenter eller 
ofullständigt härdad plast, skall placeras i särskild behållare (25 § "Härdplaster"). Av leverantörens 
varuinformationsblad kan framgå att produkten inte är hälsofarlig. 

MILJÖ 

Miljöfarlig verksamhet** Ej uthärdade härdplastkomponenter, även emballage innehållande 
flytande rester m m bör betraktas som miljöfariigt avfall. Lösningsmedel från rengöring är miljöfarligt 
avfall. Rester i lackburkar kan uthärdas i speciell härdningsutrustning. Av leverantörens 
varuinformationsblad kan framgå att produkten inte är miljöfariig. 

Konsument/Boendemiljö 

KONOMI 

Kostnadsaspekter U V-lacker applicerade med valslackeringsmaskin har jämfört med andra 
lacker, generellt sett lågt pris per m- Även kostnad för el-energi vid härdning är låg. 

Prisindex*** Betyg 4. 

ÖVRIGT 

Övrig information Produkten är ny i Sverige och ofullständigt undersökt beträffande eventuella 
hälsorisker. För att trygga en fullgod härdning skall U V-rör och reflektorer regelbundet rengöras. 
Kontrollera dagligen U V-rörens effekt. 

Litteratur 

* Se bilaga I. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 
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UV-HÄRDANDE 
STYRENPOLYESTER 
Annan benämning: 

EKNIK/PRODUKTION 

Användningsområde Möbler och inredningar där stora krav ställs på "fylliga" behandlingar. 

Lämplig appliceringsmetod Vals- och vakuumJackering. Förtunnad med lösningsmedel även 
ridålackering och sprutautomat. 

Torkning/Härdning Med ultraviolett strålning inom våglängdsområdet 320-390 nm för klarlack 
respektive 410-420 nm för pigmenterad lack. Reaktivitet: 2-3 m/min och U V-rör med effekt 80 W/cm. 
Styren avdunstar inte utan fömätas med polyester till en hård film. Om lacken innehåller annat organiskt 
lösningsmedel måste detta avdunsta innan härdning med U V-strålning kan påbörjas 
(annars blåsbildning i ytskiktet). 

Brukstid 6 månader. 

Kan kombineras med U V-härdande akrylat (topp-) lack. Vattenburen färg. Lösningsmedelsbase-
rad färg och lack. 

Resistens/Möbelfakta'' Mycket hög resistens och slitstyrka. Olika bindemedelskombinationer, 
underlag, ail och mängd applicerad lack ger variationer i resistens. Uppfyller normalt 
kravkombination 2 och 3 i användningsområde I och II enligt Möbelfakta. 

ARBETSMILJÖ 
Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinformationsblad. 

Innehåll Omättad polyester och styren. 5-10% butylacetat. Fotoinitiator. 

Speciella arbetsmiljörisker Direkt eller reflekterad UV-strålning är skadlig för hud och ögon. 

Brand- och explosionsrisk Styren är brandfarlig. Vid uppvärmning kan styren polymerisera under 
kraftig vänneutveckling. Med luftens syre samt ljus kan explosiva peroxider bildas. 

Farosymboler 

Exempel 

Förebyggande åtgärder Utbildning och medicinsk kontroll enl ASS föreskrifter om 
"Härdplaster". 
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S Y S T E M 1-komponentprodukt 

Personlig skyddsutrustning Skyddskläder, t ex overall och skyddsskor. Skyddshandskar vid 
hantering. Använd infe personliga gångkläder och skor. Skyddshandskar och skyddsglasögon vid 
hantering. Vid behov andningsskydd. 

Spill Förhindra utsläpp i avlopp. Vallas in med sand eller dyl och samlas i speciell behållare märkt 
"Hälsofarligt avfall". Appliceringsutrustningen skall vara så placerad, t ex invallad, att spill från 
valsar och pump inte sprids på arbetsplatsen. Golvet kring maskiner bör täckas med plast eller 
plastbelagd kartong, som lätt kan bytas. 

Rengöring/Underhåll Skyddshandskar, skyddskläder, skyddsglasögon, ärmskydd, förkläde. 
Vid behov andningsskydd. Redskap, verktyg, kranar m m som förorenats med lack avtorkas noga. 

Hygien Noggrann personlig hygien. Möjlighet till handtvätt skall finnas nära den plats där arbetet 
utförs samt i anslutning till pausutrymme. Dusch skall fmnas i anslutning till omklädningsrum 
(27 § "Härdplaster"). 

Hälsofarligt avfall Avfall från härdplastkomponenter eller ofullständigt härdad plast skall 
placeras i särskild behållare med lock märkt "Hälsofarligt avfall" (25 § "Härdplaster"). 

MILJÖ m 

Miljöfarlig verksamhet' ' Förorsakar små utsläpp av styren och andra organiska lösningsmedel. 
Doften av styren är genomträngande även i låga koncentrationer och kan förorsaka klagomål från 
omkringboende. Ej uthärdade härdplastkomponenter, även emballage innehållande flytande rester 
samt lösningsmedel från rengöring är miljöfarligt avfall. Rester i lackburkar kan uthärdas i speciell 
härdningsutrustning. 

Konsument/Boendemiljö 

Kostnadsaspekter UV-styrenpolyester applicerad med valslackeringsmaskin har jämfört med 
andra lacker, generellt sett lägsta pris per m-. Dubbelt antal U V-rör fordras i förhållande till härdning 
av UV-akrylater. 

Prisindex*** Betyg 5. 

ÖVRIG 
Övrig information För att trygga en fullgod härdning skall UV-rör och reflektorer regelbundet 
rengöras. Kontrollera dagligen UV-rörens effekt. 

Litteratur Kemiska hälsorisker. ASN, 1991. 

* Se bilaga I. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 
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UV-HÄRDANDE VATTENBUREN 
K L A R L A C K 
Annan benämning: Vattenburen UV-laek, VB-UV-lack 

T E K N I K / P R O D U K T I O N 

Användningsområde Möbler och inredningar. Snickeriprodukler inomhus. 

Lämplig appliceringsmetod Sprutautomat, ridålackering. 

Torkning/Härdning l steg ett sker avdunstning av vatten genom ventilation i kombination med 
värme (konvektion/strålning). Härdas därefter med ultraviolett strålning inom våglängdsområdet 
320-390 nm. 

Brukstid Se leverantörens datablad. 

Kan kombineras med Annan typ av U V-härdande grund- eller topplack, vattenburna lacker samt 
med lösningsinedelsbaserad färg eller lack. Rådfråga leverantör 

Resistens/Möbelfakta* Mycket god resistens och slitstyrka. Kan uppfylla kravkombination 
2 och 3 i användningsområde I och II enligt Möbelfakta. 

ARBETSMILJÖ 

Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinformationsblad. 

Innehåll Omättad polyesten Alifatiska kolväten. Vatten ca 65%. Fotoinitiator. 

Speciella arbetsmiljörisker Direkt eller reflekterad UV-strålning är skadlig för hud och ögon. 

Brand- och explosionsrisk 

Farosymboler Produkter ur detta ytbehandlingssystem behöver sällan märkas med farosymbolen 
Märkning kan dock krävas av enskilda fabrikat eller produkter beroende på de ingående ämnena. 

Förebyggande åtgärder Utbildning och medicinsk kontroll enl ASS föreskrifterom "Härdplasicr 

34 



S Y S T E M 1 -komponentprodukt 

Personlig skyddsutrustning Skyddskläder, t ex overall och skyddsskor. Skyddshandskar vid 
hantering. Använd inte personliga gångkläder och skor. 

Spill Förhindra utsläpp i avlopp. Vallas in med sandjord eller liknande och samlas i speciell 
behållare märkt "Hälsofarligt avfall". 

Rengöring/Underhåll Skyddshandskar samt skyddsglasögon. Vid behov andningsskydd. 

Hygien Noggrann personlig hygien skall iakttas. Möjlighet till handtvätt skall finnas nära den plats 
där arbetet utförs samt i anslutning till pausutrymme. Dusch skall finnas i anslutning till 
omklädningsrum (27 § "Härdplaster"). 

Hälsofarligt avfall Avfall från härdplastkomponenter eller ofullständigt härdad plast skall 
placeras i särskild behållare (25 § "Härdplaster"). Av leverantörens varuinformationsblad kan framgå 
att produkten inte är hälsofarlig. 

MILJÖ 

Miljöfarlig verksamhet Förorsakar inga eller endast mycket små utsläpp av lösningsmedel. 
Ej uthärdad lack, även emballage innehållande flytande rester är miljöfarligt avfall. Av leverantörens 
varuinformationsblad kan framgå att produkten inte är miljöfarlig. Rådgör med tillsynsmyndigheten. 

Konsument/Boendemiljö 

E 

Kostnadsaspekter Produkten kräver en torkzon (ugn) i vilken vattnet skall avdunsta.Torkugnen 
kan bli utrymmeskrävande. 

Prisindex^^* Betyg 2-3. Produkten har för närvarande ett högt pris per liter, på grund av höga 
råvarupriser i kombination med små produktionsvolymer. 

ÖVRIGT 

Övrig information Produkten är ny i Sverige och ofullständigt undersökt beträffande eventuella 
hälsorisker. Vattenburna produkter är känsliga för kyla och måste därför transporteras och förvaras 
frostfritt. För att ti"ygga en fullgod härdning skall UV-rör och reflektorer regelbundet rengöras. 
Kontrollera dagligen UV-rörens effekt. 

Litteratur 

* Se bilaga 1. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 
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VATTENBUREN L A C K 
Annan benämning: V B - eller WB-lack, vattenbaserad lack 

T E K N I K / P R O D U K T I O N 

Användningsområde Möbler och inredningar Snickeriprodukter inomhus. Fönstersnickerier. 

Lämplig appliceringsmetod Spmtlackering, elektrostatisk lackering, ridålackering, doppning, 
trumling. 

Torkning/Härdning Torkning och härdning genom god ventilation i kombination med vänne. 
Kan härdas i rumstemperatur, men snabbare och säkrare i torkrum eller i härdugn. I vissa lacker kan 
härdare tillsättas i syfte att höja ytskiktets hårdhet och resistens. 

Brukstid 12 månader eller mer som 1 -komponentprodukt. Mindre än ett dygn när härdare används. 

Kan kombineras med UV-härdande grundlack och lösningsmedelsbaserade färger och lacker 
Rådfråga leverantör före användning. 

Resistens/Möbelfakta* Ofta god resistens och slitstyrka. Kan uppfylla kravkombination I och 2 
i användningsområde I och II enligt Möbelfakta. 

R B E T S M I L J O 

Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinformationsblad. 

Innehåll Akrylatsampolymerer samt ibland även vinylacetat, polyuretandispersion m ti 
bindemedel. Lösningsmedlet är vatten, men ofta ingår även organiska lösningsmedel, t ex glykoler 
eller glykoletrar, som mest upp till I O-12%. Konserveringsmedel, t ex BIT eller Kathon ingår. 
I vissa lacker kan härdare, som innehåller organiska iminer, tillsättas i syfte att höja ytskiktets hårdhet 
och resistens. 

Speciella arbetsmiljörisker Låga restmängder av akrylatmonomerer, vilka är allergifram-
kallande, kan förekomma. Konserveringsmedel förekommer i allmänhet i halter som kan vara 
sensibiliserande. Härdare kan t ex innehålla polyfunktionell aziridinförening, som är irriterande och 
sensibiliserande både på hud och luftvägar. 

Brand- och explosionsrisk 

Farosymboler Produkter ur detta ytbehandlingssystem behöver sällan märkas med farosymboler. 
Märkning kan dock krävas av enskilda fabrikat eller produkter beroende på de ingående ämnena. 

Förebyggande åtgärder Följ anvisningar i ASS föreskrifter om "Sprutmålning" och 
"Intemkontroll av arbetsmiljön". 
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S Y S T E M l-komponentprodukt alt 2-komponentprodukt 

Personlig skyddsutrustning Vid hantering skyddshandskar. Andningsskydd vid behov. 

Spill Förhindra utsläpp i av lopp. Vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. 

Rengöring/Underhåll Vid rengöring kan förekomma lösningsmedel eller ämnen med låga 
hygieniska gränsvärden. Skyddsutrustning: Andningsskydd och skyddshandskar samt 
skyddsglasögon. 

Hygien God personlig hygien. Tvättmöjlighet skall finnas på arbetsplatsen. 

Hälsofarligt avfall 

MILJÖ 

Miljöfarlig verksamhet** Förorsakar inga eller endast mycket små utsläpp av organiska 
lösningsmedel. Flytande rester av färger, lacker, även emballage som innehåller flytande rester samt 
lösningsmedel från rengöring är miljöfariigt avfall. Rådgör med tillsynsmyndigheten. 

Konsument/Boendemiljö 

EKONOMI 

Kostnadsaspekter Vattenburen lack har, i jämförelse med syrahärdande lack, generelh sett högre 
pris per liter. Prisskillnaden kan reduceras genom god trä- och lackslipning samt med "materialsnåla" 
appliceringsmetoder, t ex elektrostatisk lackering eller ridålackering. 

Prisindex*** Betyg 2-3. 

ÖVRIGT 

Övrig information Vattenburna produkter är känsliga för kyla och måste därför transporteras och 
förvaras frostfritt. 

Litteratur Yrkeshygieniska risker vid ytbehandling i träindustrin. Vattenburna färger och lacker 
1994:1. Arbete och Hälsa, AI 

* Se bilaga 1. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 
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Annan benämning: Boningsvax, möbelvax, Bio-vax 

Ä.̂ [̂^ j^^J Ĵ L̂̂ ^̂ l J.̂^̂  ̂^̂̂^ JL̂^ ̂1..̂.̂̂ ^̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 

Användningsområde Möbler och inredningar. Snickeriprodukter inomhus. 

Lämplig appliceringsmetod Manuell sprutning, sprutautomat, sköljautomat, vaJsmaskin, 
manuell applicering med pensel o dyl. Vid sprutning av flytande vax kan färgvärmare användas. 
Hårdvax smältes och appliceras med speciell sprututrustning eller appliceras med speciell 
valsmaskin. 

Torkning/Härdning Vax torkar då lösningsmedlen avdunstar. Vissa typer härdar oxidati vt, dvs 
genom kemisk reaktion med syret i luften. Torkning/härdning påskyndas genom god ventilation och 
värme. 

Brukstid Obegränsad i sluten förpackning. 

Kan kombineras med Olja eller s k natursåpa. 

Resistens/Möbelfakta* Mindre god till god, beroende på mängd vax som applicerats och antalet 
skikt. Möbelfakta ställer inga krav på behandlingar med vax (olja/vax) då sådan behandling är 
reparerbar. 

TSMILJÖ 

Uppgifterna är generella. Granska leverantörens varuinformationsblad. 

Innehåll Olika typer av torkande och halvtorkande vax, ofta i kombination med (alkyd-)olja med 
ursprung i mineral-, växt- och djurriket. Även syntetiska växer kan ingå. Lösningsmedel: Lacknafta, 
citrusolja, terpentin, etanol. Även vattenburna växer förekommer. 

Speciella arbetsmiljörisker Vax kan innehålla ämnen, t ex citrusolja eller andra eteriska oljor, 
som kan vara sensibiliserande. 

Brand- och explosionsrisk 

Farosymboler Produkter ur detta ytbehandlingssystem behöver sällan märkas med farosymboler. 
Märkning kan dock krävas av enskilda fabrikat eller produkter beroende på de ingående ämnena. 

Förebyggande åtgärder 
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S Y S T E M 

Personlig skyddsutrustning Skyddshandskar. 

Spill Mycket stor halkrisk. Golvet bör "sandas" eller täckas med speciella mattor som eliminerar 
halkskador. 

Rengöring/Underhåll Rengöring med lösningsmedel medför risk för exponering. 
Skyddsutrustning: Andningsskydd, skyddshandskar, skyddsglasögon. 

Hygien Tvätta händerna före varje måltid och toalettbesök. 

Hälsofarligt avfall** 

MILJÖ 

Miljöfarlig verksamhet 

Konsument/Boendemiljö 

KONOMI 

Kostnadsaspekter 

Prisindex*** Betyg 5. 

V R I G T 

övrig information 

Litteratur Miljövänliga ytbehandlingar med lut, bets, olja, vax och såpa. 
Rapport P9406032,Trätek, 1994. 

' Se bilaga 1. 
** Se bilaga 2. 
*** Se sidan 4. 

39 



Förkortningar 
som ofta förekommer i samband med regler och informationsmaterial. 

A I = Arbetsmiljöinstitutet 
A D I = Arbetarskyddsstyrelsens informationsbroschyr 
AFS = Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 
AMF = Arbetsmiljöförordningen 
A M L = Arbetsmiljölagen 
ASN = Arbetarskyddsnämnden 
ASS = Arbetarskyddsstyrelsen 
KEMI = Kemikalieinspektionen 
KIFS = Kemikalieinspektionens författningssamling 
SFS = Svensk författningssamling 
SNV = Naturvårdsverket 
SÄIFS = Sprängämnesinspektionens författningssamling 
TRÄTEK = Institutet för träteknisk forskning 

Ordförklaringar till faktauppslagen 
HDI 
TDl 
BIT 
Kathon 
Foto-
initiator 

= Hexametylendiisocyanat 
= Toluendiisocyanat 
= konserveringsmedel (l,2-benzisodazolin-3-on) 
= konserveringsmedel (blandning av flera isotiazolinoner) 
= Ämne som med hjälp av UV-strålning startar härdningsprocessen hos U V-lacker 

Mer att läsa 
A rbets miljöfonden 
Beställ katalog 
DU i praktiken. En handbok om Drift och Underhåll av 
ventilationsanläggningar. 
Riskerna med lösningsmedel. Medicinska erfarenheter-
tekniska åtgärder. 

A rbets miljöinstitutet 
Allergi och astma i arbetet. Forskning & praktik 2/94. 
Gränser i arbetslivet. Forskning & praktik 5/93. 
Hudsjukdom och kontaktsensibilisering hos byggnadsmå
lare som huvudsakligen använder vattenbaserade färger. 
Arbete och Hälsa 1993:21. 

Kontaktallergi för ultravioletthärdande akrylalprodukter i 
färger och läcker. Arbete och Hälsa 1989:20. 

Serien: Yrkeshygieniska risker vid ytbehandling 
i träindustrin 
Appliceringsmetoder och ytbehandlingsmaterial. 
Undersökningsrapport 1992:10. 
Emission från syrahärdande lacksystem. 
Undersökningsrapport 1993:37 
Exponering för formaldehyd och lösningsmedel vid indus
triell ytbehandling med syrahärdande färger och lacker. 
Arbete och Hälsa 1992:23. 
Exponering vid ytbehandling tned ultravioletthärdande 
akrylatlacker i träindustrin. 
Arbete och Hälsa 1994:13. 
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Möjligheter att minska exponering för formaldehyd och 
lösningsmedel från syrahärdande färger. 
Arbete'och Hälsa 1993:18. 
Vattenburna färger och lacker. Arbete och Hälsa 1994:1. 

Artiklar/Handböcker: 
Miljön på jobbet 4/93. Artikel om "Härdplaster". 
Kemiska risker. Ämnen i AFS 1993:9 "Hygieniska gräns
värden", H6,1994. 

Arbetarskyddsnämnden 
Beställ kalalo^i - nedanstående är ett lilet iirvcd 

Bättre arbetsmiljö. Nr 575. 

Förteckning över farliga ämnen. Nr 303. 
Härdplaster. Nr 663. 

Intemkontroll i praktiken. Nr 356. 
Kemiska hälsorisker. Nr 583. Grundbok och arbetshäfte. 
Bilagor: Kemiska produkter - lag och förordningar. 
Lagstiftning om Brandfarliga och explosiva varor. 
Yrkesallergier. Nr 536. 

A rbetarskyddsstyrelsen 

Beställ iryc ksakskakdoi; — nedanstående är el t lilet urval 

Regler: 

Nedan redovisas endast de föreskrifter som finns om
nämnda i Guiden eller som åsyftas i texten. Observera att 
hetydlii;t fler är tillämpli}>a i samhand med MheliaiuUing. 
Dessa fums uppräknade i slutet på varje aktuell föreskrift. 
Användning av personlig skyddsutrustning. Allmänna 
föreskrifter. AFS 1993:40. 
Farliga ämnen. AFS 1994:2. 
Hygieniska gränsvärden. AFS 1993:9. 
Härdplasler. AFS 1993:4. 
Internkontroll av arbetsmiljön. AFS 1992:6. 
Organiska lösningsmedel. AFS 1990:14. 
Sprutmålning. AFS 1986:29 med tillägg AFS 1992:4. 
Varselmärkning på arbetsplatser. AFS 1992:15 
Ventilation och luftkvalitet. AFS 1993:5. 
Yrkeshygieniska mätningar av luftföroreningar. 
AFS 1988:3. 
Åtgärder mot luftföroreningar till förebyggande av ohälsa. 
AFS 1980:1 1 med tillägg AFS 1993:7. 
Ögonspolning. AFS 1986:25. 

Informationsbroschyrer (utan kostnad): 
90-talets viktigaste regler för arbetsmiljön. Aff426. 
Akry laters komponenter är furliga - använd skydd - känn 
till ri.skema.ADI 449. 
Allergi - irritation - kontakteksem. ADI418. 
Arbetsmiljöreglemaskall finnas på arbetsstället. ADI 170. 
Farliga ämnen finns på alla jobb. ADI 296. 
Friska näktar. ADI 436. 
(Handlar om ventilation och luftkvalitet) 
Hudrengöringsmedel. ADI 431. 
Intemkontroll av arbetsmiljön. A D I 423. 
Isocyanater är farliga. ADI 200. 
Lösningsmedel är farliga. ADI 104. 
Vem har ansvaret? Bara 3 av 10 vet! ADI 379. 

F olkhälsoinstitutet 
Luften vi andas inomhus, inomhusmiljöns betydelse för 
allergi och annan överkänslighet. 1994. 

Kemikalieinspektionen 
Formaldehyd — en faroanalys. Rapport 2/87. 

Möbelinstitutet 
Ytkrav 1. En utredning om ytbehandling inom möbelin
dustrin, 1989. 
Ytkrav 2. Möbelfakta av yttålighet hos provpaneler med 
olika ytbehandling, 1989. 

Natur och Kultur 
Kemikalier i arbetsliv och miljö. Lindberg E (red), 1991. 

Naturvårdsverket 
Miljöfarligt avfall, vägledande förteckning SNV AR 85:7. 
(Ny version under utarbetande 1994/95). 

Miljörapport för tillståndspliktiga verksamheter enligt mil
jöskyddslagen. SNV AR 94:1. 

Socialstyrelsen 
Åtgärder mot formaldehyd i byggnader. 
Allmänna råd 1989:13. 

Sveriges Verkstadsindustrier 
Chefshandbok — arbetsmiljö. 
(Anknyter till regler för intemkontroll) 
Se om miljön. 
(Kartläggning av lorelagets arbetsmiljö och brandrisker). 

Sprängämnesinspektionen 
Hantering av brandfarliga varor SIND-FS 1981:2. 
Organiska peroxider. SÄIFS 1993:5. 

Trätek 
Elektrostatisk lackering av trä, 1986. 
Sugramper - Utveckling och utvärdering av utrustningar 
för infångning av luftföroreningar från nylackerat gods, 
1986. 
Ytbehandling. Handbok, 1990. 
Miljövänliga ytbehandlingar med lut, bets. olja. vax och 
såpa, 1994. 
Emissioner av flyktiga ämnen från trä och träprodukter, en 
översikt av internationell forskning, 1994. 
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möbelinstitutet. Åsenvägen 9, 553 31 Jönköping, Tel : 036-30 65 75, Fax : 036-30 65 60 

ÖVERSIKT AV KRAV PA YTORS TÅLIGHET 1 MÖBELFAKTA 
gällande från den I ju l i 1992 

Bilaga I. 

KRAVKOMBINATION 1 2 3 4 Anm. 
Vatten (enl ISO 4211-1979) 1/ 6h 16h 24h 24h 

Fett (enllSO 4211-1979) 1/ 24h 24h 24h 24h 

Fett t repning (enl SS 83 91 22 utg. 1) 1/ - - +-5N t8N 

Repning (enl SIS 83 91 17 utg. 1) 2/ - - 5N 8N 

Alkohol •) 48 volym% (enl ISO 4211-1979) 1/ - Ih Ih 6h 

Färgande vätska (kaffe) (enl ISO 4211 -1979) 1 / - Ih Ih 6h 

Värme *) (enl ISO 4211-3) 1/ - 70°C 85°C 85°C 

Vämie+flikt •) (enl ISO 4211-2) 1/ - - - 85°C + fukt 

Slag mot yta (enl ISO 4211 -4) 3/ - - - 2 5 mm 

Slag mot kant (enl SS 83 91 23 utg. 1) 3/ - - - 25mm 

Aceton (enl JSO 4211 - J 979) I / - - - 2 min 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 1 *) BASKRAV HÖGA 
KRAV 

EXTRA 
HÖGA 
KRAV 

Sittmöbler (sitsar, armstöd, ryggstöd) +g *) Prov med alkohol, 

torr och fuktig värme 

utgår för anv. omr I, i 

samtliga kravnivåer 

Liggmöbler (gavlar, paneler) 

*) Prov med alkohol, 

torr och fuktig värme 

utgår för anv. omr I, i 

samtliga kravnivåer 

Förvaringsmöbler, utvändiga >'tor 

*) Prov med alkohol, 

torr och fuktig värme 

utgår för anv. omr I, i 

samtliga kravnivåer hyllplan/botten +h 

*) Prov med alkohol, 

torr och fuktig värme 

utgår för anv. omr I, i 

samtliga kravnivåer 

Inredningsenheter, utvändiga ylor +c 

*) Prov med alkohol, 

torr och fuktig värme 

utgår för anv. omr I, i 

samtliga kravnivåer 

hyllplan/botten +h +e 

*) Prov med alkohol, 

torr och fuktig värme 

utgår för anv. omr I, i 

samtliga kravnivåer 

hyllplanyiwtten i grytskåp +a, h +a, e 

*) Prov med alkohol, 

torr och fuktig värme 

utgår för anv. omr I, i 

samtliga kravnivåer 

hyllplan/botten i badrum +h +b, e 

*) Prov med alkohol, 

torr och fuktig värme 

utgår för anv. omr I, i 

samtliga kravnivåer 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE II BAS KRAV HÖGA 
KRAV 

EXTRA 
HÖGA 
KRAV 

Bordsskivor **) • • ) Prov med 

kaffe 1 h utgår Bänkskivor kök +a, c, e +c, d, f 

• • ) Prov med 

kaffe 1 h utgår 

Bänkskivor badrum + b,e +f 

• • ) Prov med 

kaffe 1 h utgår 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Kl 

övriga invändiga ytor i förvaringsmöbler ocli 
inredningsenheter. Ben, sarger i bord, sitt-/liggmöbler. 
lådor i bord 

Kravkombination 1 tor samtliga kravnivåer 

Tilläggskrav för speciella användningsområden 
a Värme + fiikt 85°C (enl ISO 4211 -2) 1/ 
b Aceton 2min (enl ISO 4211 -1979) 1/ 
c Värme 180°C (enl ISO 4211-3) för bänkskiva intill spis/ugn 1/ 
d Värme mot kanter 1 h 85°C (enl INSTA P16.1987. förslag) 1 / 
e Vatten mot framkanter Ih (enl SS 839120 mg 1) 1/ 
f Vatten mot framkanter 3h (enl SS 839120 utg 1) 1/ 
g Fett 24h + repning 3N på armstöd 1/ 
h Repning 3N 2/ 
i Nötningsprovning för deklaration med "nöthärdig >1a" 

enl EN 438-1:2 minst 350 varv och första nötningspunkt, IP, 
minst 150 varv 

(EN 438 överensstämmer med 
ISO 4586-1, 4586-2 med undantag 
av att krav pä IP saknas i ISO-metoden) 

Bedömning av proven: 
1/ Resultat 4 godtas i skala 1-5 enl ISO 4211-1979, SS 839120, SS 839122, ISO 4211-2/3, INSTA P16 (granskjung av proven sker efter 24 tim) 
2/ Tillåten repbredd högst 0,5 mm. Genombrott i lackskikt godtas ej 

3/ Resultat 4 för ytor, 3 för kanter godtas, samt ett slagmärke på högst 5 mm bedömt enl ISO 4211-4 

Kommentar: 
Baskravsnivån är ej tillämplig för inredningsenheter och möbler för kontor 
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Bilaga 2. 

Miljöskyddslag/Miljöskyddsförordning 
Miljöskyddslageih SFS 1989:363 (1969:387), har stiftats 
för att skydda den yttre miljön mot bl a luft- och vattenför
oreningar. Lagen kompletteras av Miljöskyddsförord-
ningen, SFS 1989:364, i vilken finns regler för tillstånds
prövning, tillsyn, miljöavgift och miljöskyddsområde. I en 
hildga till denna finns en förteckning över sådan miljöfar
lig verksamhet, för vilken tillståndsplikt eller anmälnings
skyldighet gäller enl 3§ eller I9§ I eller 2 stycket, i förord
ningen. 

Den obligatoriska förprövning som beskrivs i lagen in
nebär att miljöfarlig verksamhet inte får påbörjas, bedrivas 
eller ändras, utan att tillstånd lämnats av Koncessions
nämnden för miljöskydd eller av Länsstyrelsen. Vilken av 
dessa som lämnar tillstånd beror på verksamhetens om
fattning. I praktiken är det länsstyrelsen som lämnar t i l l 
stånd och är tillsynsmyndighet för ytbehandling vid 
träindustrier, men koncessionsnämnden är instans för 
överklagande av länsstyrelsemas beslut. 

För ytbehandling gäller att länsstyrelsens tillstånd krävs 
om mer än IO ton organiska lösningsmedel förbrukas per år 
(har beteckningen B i bilagan). Den som har fåu sådant t i l l 
stånd får inte, utan att först inhämta länsstyrelsens beslut, 
ändra i inrättningen eller verksamheten, om åtgärden inne
bär att ett utsläpp eller en störning kan förorsaka olägenhet 
av betydelse från hälso- och miljöskyddssynpunkt. 

För anläggningar där mer än 3 ton men högst IO ton lös
ningsmedel förbrukas per år (har beteckningen C i bilagan), 
skall anmälan göras till kommunens Miljö- och hälso
skyddsnämnd, som också är tillsynsmyndighet. För sådana 
anläggningar gäller bl a förhud att utan anmälan vidta en 
ändring av betydelse ur störningssynpunki. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan efter ansökan hos 
länsstyrelsen överta tillsynen över anläggningar som har 
beteckningen B i bilagan. 

Regler för hantering av kemiska produkter och deras 
avfall finns i : 
• Lag och förordning om kemiska produkter 
• Förordning om miljöfarligt avfall 
• Hälsoskyddslag och hälsoskyddsförordning 

Vad är miljöfarligt avfall? 
I "Vägledande förteckning", Allmänna råd 85:7. SNV, 
sägs aU: "Någon definition av avfall finns inte i någon 
författning i vårt land". Naturvårdsverket har dock som all
mänt råd vid tillämpning di\ förordningen om miljöfarligt 
avfall anfört att kemiska produkter av följande slag bör 
betraktas som avfall, nämligen material, råvaror, produk
ter, mellanprodukter. biprodukter och hjälpkemikalier, 
som har förorenats eller förstörts eller ej längre är brukbara 
för ursprungligt eller likartat ändamål eller som hanteraren 
av andra skäl önskar bli kvitt. 

För att i tveksamma fall avgöra hur avfallet skall klassas, 
får avfallsproducenten och tillsynsmyndigheter försöka 
bedöma om avfallet kan ge skador eller innebära fara eller 
risk för människa eller miljö. 

Förordningen om miljöfarligt avfall tillämpas på tolv 
olika slags fast eller flytande avfall, varav det som uppstår 
vid ytbehandling av trä kan hänföras till följande typer i 
Naturvårdsverkets vägledande förteckning: 

2. Lösningsmedelsavfall 
2.2.1 Lösningsmedel använda för upplösning av färg, 

lim, lack, oljor, fetter, plaster och liknande 

2.2.2 

3. 
3.1 

3.2 

3.3 

3.5 

3.6 

3.7 

5. 

5.4 

I L 

Lösningsmedel använda för rengöring eller 
avfettning av exempelvis textilier, maskingods, 
elektriska komponenter och emballage 

Färg- eller lackavfall 
Flytande eller pulverformiga rester av färg eller 
lack från tillverkning av färg eller lack eller från 
målnings- eller lackerings verksamhet 

Fasta och halvfasta färg- och lackrester av fler-
komponenttyp där endera komponenten är av 
sådan typ och föreligger i sådant överskoU att 
utlakning kan befaras 

Fasta och halvfasta färg- och lackrester samt slam 
innehållande någon av metallerna antimon, bly, 
kadmium, kobolt, koppar, krom, mangan, tenn, 
zink eller föreningar av dessa ämnen om risk för 
utlakning föreligger 

Obehandlat ridåvatten från sprutboxar 
innehållande någon eller några av de metaller 
eller föreningar av dessa som uppräknats under 
3.3 

Ej rengjort emballage innehållande rester av färg 
eller lack 

Trassel, trasor, sågspån m m innehållande ej 
uthärdad färg eller lack 
Emballage, trassel, trasor, torrfilter, sågspån, 
o dyl innehållande små mängder färg och lack är 
ej aU anse som miljöfarligt avfall om innehållet av 
färg och lack är bundet till materialet och inte kan 
utlakas eller avrinna. 

Starkt surt eller starkt alkaliskt avfall 
Denna huvudgrupp omfattar surt eller alkaliskt 
avfall med ett pH-värde utanför intervallet 
2-11,5. 

Alkalilösningar från tillverknings- och 
förädlingsprocesser. 
Exempel: Natriumhydroxid (kaustiksoda, 
natronlut). 

Bekämpningsmedelsavfall 
(t ex från rester från dopp-, vakuum- eller tryck-
impregnering) 

Transport och destruktion av miljöfarligt avfall 
Miljöfarligt avfall får yrkesmässigt transporteras på väg 
endast av kommun eller av den som har erhållit särskilt t i l l 
stånd. 

Miljöfarligt avfall får slutligt omhändertas yrkesmässigt 
endast av Svensk Avfallskonvertering AB (SAKAB) eller 
av den som har särskilt tillstånd. 

Miljörapport 
Enligt miljöskyddslagen skall den som utövar tillstånds-
pliktig miljöfarlig verksamhet varje år avge miljörapport. 
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Skyldigheten gäller alla som har beteckningen A eller B i 
bilagan till miljöskyddsförordningen. Denna skall utfor
mas och innehålla uppgifter enligt SNV:s Allmänna råd 
94:1, "Miljörapport för tillståndspliktiga verksamheter en
ligt miljöskyddslagen ". 

Syftet med rapporten är att bl a få en effektivare tillsyn 
och kontroll genom fastare rutiner för rapportering och 
höja kvaliteten på egenkontrollen. Allmänheten skall också 
få tillgång til l information. Miljörapporten ger verk
samhetsutövaren möjlighet att allmänt redovisa sitt miljö
skyddsarbete och de åtgärder som gjorts för att begränsa 
störningar från verksamheten. Flertalet tillståndspliktiga 
träindustrier torde kunna använda blankett för "Enkel mil
jörapport". Denna är bl a uppdelad i följande avsnitt: 

• Verksamhetsbeskrivning (eventuella förändringar under 
året) 

• Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Med skyddsåtgärder och försiktighetsmått menas installa
tion, ombyggnad och drift av reningsanläggningar, be
gränsningar och övriga förändringar i produktionen, byte 
eller minskning av sortimentet liksom att begränsa/ändra 
användningen av kemikalier eller råvaror etc. 

• Utsläppskontroll 
• Recipientkontroll (omgivningskontroll) 
• Besiktningar 
• Avfall som inte klassificerats som miljöfariigt avfall 
• Miljöfariigt avfall (alstrad mängd) 
• Utsläpp (mängd) 
• Kommentarer ti l l resultat av vidtagna skyddsåtgärder/ 

försiktighetsmått och kontroll 

Brandfarliga och explosiva varor 
Flertalet ytbehandlingsmaterial är brandfarliga eller myc
ket brandfarliga. De kan också vara explosiva eller för
orsaka brand genom självantändning. För sådana produkter 
gäl ler ett flertal lagar, förordningar och regler bl a: 

• Förordning om brandfarliga och explosiva varor (som 
reglerar tillsyn) 

• Räddningstjänstlag 
• Räddningstjänstförordning (bl a förebyggande åtgärder 

mot brand) 
• Sprängämnesinspektionens författningssamlingar 
• El säkerhetsverkets starkströmsföreskrifter 
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SNABBGUIDE 

Pä tlikens baksida finns snabbguiden. Vik ut Oiken och sök 
efter ett sysicni. som uppfyller Dina krav. Välj inom de fyra 
olika alternativa oinrådena: 

T E K N I K / P R O D U K T I O N 

ARBETSMILJÖ 

MILJÖ 

E K O N O M I 

Antag att manuell sprutlackering är den appliceringsmetod 
som används. Flera lacksystem är inte lämpliga för den meto
den. Antalet system minskar om krav på låga utsläpp av lös
ningsmedel finns. Antalet lämpliga material minskar 
\ ik riigare om det finns krav på hög ytrcsislcns. 

Studera systemens egenskaper 
Tabellen svarar på om ett system innehåller allergiframkal-
lande ämne eller om dess avfall är hälso- eller miljöfarligt. 
Vid val av lacksystem har miljöaspekterna stor betydelse. Bra 
arbetsmiljö och att närboende slipper besvärande utsläpp är 
väsentligt i vårt samhälle. 

(lå till faktauppslaget 
Överst i snabbguiden har de olika lacksystemen numrerats 
från 1 till 15. Bläddra fram det faktauppslag som är mest 
intressant. 



TECKENFÖRKLARING: 
+ Lämplig 
= Användbar 
- Olämplig 
0 Ej aktuell 
J Ja 
N Nej 
? Kan förekomma 
5 Bäst/myckel bra/ 

god eller snabb 
4 Bra/god eller snabb 
3 Godtagbar 
2 Mindre bra/god 

eller långsam 
1 Undemiålig eller 

myckel långsam 

• Ytbehandlings-
malerial 

• Sökt faktor 
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• Manuell sprutning 

• Elektrostatisk sprutning 

• Sprutautomat 

• Varmsprutning 

• Doppning/Sköljning 

• Ridålackering 

• Valsapplicering 

• Trumling 

• Vakuumapplicering 

• Torkning/Härdning 

• Brukstid 

• Resistens/Möbeltakta 

Allergiframkallande ämne 

• Mycket brandfarlig 

• Explosivt ämne 

• Hälsofariigt avfall 

• Lågt utsläpp lösningsm. 

• M i ijöfariigt avfall 

• Pris index 
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översiktligt 
och detaljerat 
om ytbehandling 
Det är många faktorer att ta hänsyn till 

när man väljer ytbehandling i träindu

strin. Guiden ger praktisk och lättbegrip

lig information, baserad på de senaste 

rönen från en omfattande forskning. 

Här beskrivs och jämförs de vanli

gaste ytbehandlingarna, bl a med avse

ende på arbetsmiljö, produktionsteknik, 

ekonomi och hållbarhet. Guiden ger 

också hänvisning till lämplig litteratur 

när man söker ytterligare och fylligare 

information. 

De båda författarna May Hultengren 

och Björn von Tell har lång erfarenhet 

inom områdena ytbehandling och arbets

miljö. Tillsammans kombinerar de veten

skapligt grundade kunskaper och prak

tiska erfarenheter från industriell ytbe

handling. 
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