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Når maskiner til forarbejdning af plast skal repare-
res, sker det typisk:

• På maskinens opstillingssted
• Inden for normal arbejdstid 
•  På maskiner, der kan indeholde rester af for-

skellige typer plast

I særlige situationer, fx ved driftsstop, kan reparati-
onsarbejdet foregå uden for normal arbejdstid eller 
som alenearbejde.

I denne vejledning kan du læse, hvordan man som 
ansat beskytter sig mod påvirkningerne fra over-
ophedet plast, og hvilke kemiske risici, der er ved 
arbejde med en række almindelige plasttyper. 

Bagest i vejledningen finder du en tjekliste til brug 
ved planlægningen af et konkret stykke reparati-
onsarbejde.

Foruden denne vejledning findes der en vejledning 
til arbejdsledere til brug for planlægning af repara-
tionsarbejde på plastforarbejdningsmaskiner.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennem-
syn og finder, at indholdet er i overensstemmelse 
med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har 
alene vurderet vejledningen som den foreligger og 
har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige 
relevante emner inden for det pågældende område.

Forord
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I forbindelse med reparation af maskinerne er der 
en risiko for at blive udsat for sundhedsskadelige 
dampe fra overophedet plast. Maskiner til forar-
bejdning af plast adskiller sig fra andre industri-
maskiner ved, at man udsættes for dampe fra den 
varme plast og risiko for forbrændinger, hvis man 
rører ved varme maskindele eller den varme plast.

Vejledningen fortæller, hvordan du beskytter dig 
mod dette. 

Sidst i vejledningen er der en gennemgang af en 
række almindelige plasttyper og de specielle risici, 
der er forbundet med at arbejde med disse.

Andre risici ved arbejdet er de samme som ved 
reparation af andre industrimaskiner – det gælder 
for eksempel maskinsikkerhed, el-sikkerhed, ergo-
nomi, arbejde med kraner osv. Dem kan du læse om 
i de øvrige vejledninger fra Industriens Branchear-
bejdsmiljøråd og Arbejdstilsynets vejledninger.  
(Se www.i-bar.dk og www.at.dk)

Inden du går i gang med at reparere en maskine, 
bør du gennemgå tjeklisten, som findes på side 15. 
Så har du et godt grundlag for at planlægge arbej-
det rigtigt. 

Risici ved reparationsarbejde
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Når maskinen skal repareres, kan der ske forure-
ning af luften enten fra overophedede plastmate-
rialer i maskinen eller fra selve reparationen, for 
eksempel fra dampe fra lime og maling eller røg 
fra svejsning. Fælles for disse forureninger er, at de 
skal fjernes ved hjælp af udsugning. Kun i tilfælde, 
hvor der ikke kan etableres effektiv ventilation, skal 
du bruge et åndedrætsværn.

Under reparation, hvor der arbejdes med varm 
plast, for eksempel under indkøring og test, skal 
maskinens egen ventilation være tændt. En even-
tuel rumudsugning skal også være tændt.

Den faste udsugning er typisk indrettet, så den vir-
ker effektiv under »normal« drift, og den er derfor 
ikke altid velegnet under reparationer, specielt ikke 
når man bruger maling og lime, og når du sliber og 
svejser. I de situationer skal du anvende en mobil 
udsugning. 

Når du bruger mobil udsugning, skal du være op-
mærksom på, at recirkulering af den udsugede luft 
ikke er tilladt. Udsugningsluften skal føres udenfor 
bygningen enten direkte eller ved tilslutning di-
rekte til den eksisterende ventilation. Recirkulering 
er heller ikke tilladt, selv om den mobile udsugning 
indeholder filtre.

Kun hvis det ikke er muligt at fjerne støv og dampe 
fra plasten ved hjælp af effektiv udsugning, kan det 
være nødvendigt at bruge åndedrætsværn. Da der 
findes mange forskellige typer åndedrætsværn, er 
det vigtigt, at du vælger det rigtige til arbejdsop-
gaven. I afsnittet om de enkelte plasttyper står der 
hvilket åndedrætsværn, der skal bruges i en række 
situationer. For at vælge åndedrætsværn i andre 
situationer, gennemgår vi her de forskellige typer 
åndedrætsværn. 

Der findes to hovedtyper af åndedrætsværn:

• luftforsynet åndedrætsværn 
• filtrerende åndedrætsværn

Luftforsynet åndedrætsværn
Luftforsynet åndedrætsværn er en skærm, hel- eller 
halvmaske, som forsynes med luft fra en kompres-
sor eller fra trykflasker.

Filtrerende åndedrætsværn
Der findes tre hovedtyper af filtrerende ånde-
drætsværn:

• turbomasker
• halv- eller helmaske med filter
• filtrerende ansigtsmaske

Ventilation

Åndedrætsværn
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Partikler/støv (S: beskytter kun mod tørt støv SL: beskytter mod både tørt støv og våde partikler/dråber (aerosoler)

Klasse Farve Beskytter mod

P1 S/SL Hvid Støv i begrænset mængder

P2 S/SL Hvid Sundhedsskadeligt og giftigt støv

P3 S/SL Hvid Sundhedsskadeligt og giftigt støv, samt radioaktivt støv, bakterier og virus

Dampe og gasser

Klasse Farve Beskytter mod

A Brun Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65° C

AX Brun Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt under 65° C

B Grå Uorganiske gasser og dampe såsom klor og cyanbrinte

E Gul Sure gasser og dampe såsom hydrogenchlorid (saltsyre) og svovldioxid 

K Grøn Ammoniak og aminer

Multifilter
Filtre beregnet til blandede forureninger, typisk en kombination af A, B, E og K-filtre eventuelt kombineret 
med partikelfiltre

Specialfiltre En del leverandører har andre specialfiltre til f.eks. kulilte eller nitrøse gasser

Turbomasker består af en blæser (turboenhed) med 
filtre, som forsyner åndedrætsværnet med luft. 

Forskellen mellem maske med filter og filtrerende 
ansigtsmaske er, at filtret/filtrene på masken kan 
udskiftes. I den filtrerende ansigtsmaske er selve 
masken filtermaterialet.

Filtrene til de tre typer er mærket ens, og de almin-

deligste typer til brug ved reparation af plastbear-
bejdningsmaskiner fremgår af nedenstående tabel. 
Vær opmærksom på, at filtre til masker med filter 
ikke kan anvendes til turboenheder.
 
Hvis der både er støv og dampe samtidig, skal du 
bruge filtre både mod støvet og gasserne.
Levetid og beskyttelse mod andre stoffer afhænger 
af produktet og kan oplyses af leverandøren.

Valg af åndedrætsværn
Luftforsynet åndedrætsværn skal altid anvendes, 
når:

• der er risiko for iltmangel
•  luftforureningen forekommer i høje koncen-

trationer
•  sammensætningen ikke kendes, eller der 

ikke findes filtre, der beskytter mod forure-
ningen

Du skal bruge luftforsynet åndedrætsværn eller 
turbomaske i stedet for filtermaske eller filtrerende 
ansigtsmaske hvis:

•  der skal anvendes åndedrætsværn i mere 
end tre timer på en arbejdsdag

•  masken ikke kan slutte tæt på grund af 
skæg, ansigtsform eller briller

•  hårdt arbejde, der gør vejrtrækningen be-
sværlig
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Du vil i forbindelse med reparation af maskinerne 
til plastforarbejdning typisk have brug for tre typer 
handsker:

• arbejdshandsker
• varmeisolerende handsker
• kemikaliehandsker

Arbejdshandsker
Arbejdshandsker beskytter mod slid fra værktøj 
og materialer, men de beskytter ikke mod kemiske 
påvirkninger og nytter kun lidt, hvis du rører ved 
varme ting. 

Varmeisolerende handsker
Ved reparationer, hvor der er risiko for at komme 
i kontakt med den varme plast, ved håndtering af 
maskindele der ikke er afkølede, eller ved svejsning 
er det nødvendigt at bruge handsker, som er spe-
cielt egnede til brug ved varme og ild. Denne type 
handsker er testet i henhold til standarden EN 407 
og mærket med piktogrammet: 

Selv om en handske er mærket med hensyn til EN 
407, er det vigtigt at vide, hvilken klasse under 
standarden handskerne har opnået. Dette fremgår 
typisk af de papirer, der følger med handsken, eller 
kan oplyses ved henvendelse til leverandøren. 

Kemikaliehandsker
Det er normalt ikke nødvendigt at anvende speciel-
le kemikaliehandsker ved håndtering af plastma-
terialerne, men når du bruger lime, afrensevæsker, 
malinger og lignende kemikalier vil det ofte være 
nødvendigt at bruge kemikaliehandsker. Oplysnin-
ger om hvilke handsker, der skal anvendes til det 
enkelte produkt, fremgår af arbejdspladsbrugsan-
visningen. 

Når du bruger kemikaliehandsker er det vigtigt at 
du ved, hvor længe det enkelte kemikalie er om 
at trænge gennem handsken. Gennembrudstiden 
gælder fra første kontakt med kemikaliet. Derfor 
skal en handske, der har en gennembrudstid på tre 
timer kasseres kl. 11, hvis den er taget i brug kl. 8, 
også selv om du kun har brugt handsken i ½ time.

Ved korterevarende arbejde med kemikalier, hvor 
der kun er meget lille risiko for forurening med 
kemikalierne, f.eks. limning, kan du med fordel 
bruge engangshandsker, som du skal kassere straks 
efter brugen.

Ved nogle arbejdsopgaver kan der være krav om 
en kemikaliehandske, men det mekaniske slid kan 
være så stort, at kemikaliehandsken vil gå i stykker. 
I disse tilfælde kan du anvende en arbejdshandske 
udenpå kemikaliehandsken. Så skal du huske at 
kassere arbejdshandsken bagefter, da den kan suge 
kemikaliet til sig. 

Handsker

EN 407
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Ved reparationer, hvor der dannes støv, kan det 
være nødvendigt at bruge sikkerhedsbriller. De 
skal være lukkede og godkendte til brug i støvende 
omgivelser.

Hvis du arbejder med vinkelslibere og andet 
værktøj, hvor der kan slynges partikler ud, skal du 
anvende sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse eller 
ansigtsskærm.

Sikkerhedsbriller/skærme
Ved svejsning skal du anvende svejsebriller eller 
svejseskærm.

Ved anvendelse af åndedrætsværn i form af helma-
ske eller skærm, kan dette erstatte øjenværn. Vær 
dog opmærksom på, at ikke alle helmasker beskyt-
ter mod udslyngede partikler fra eksempelvis en 
vinkelsliber.



9

Sundhedsskadelige dampe og gasser 
fra forskellige plasttyper
I det følgende gennemgås en række af de mest 
anvendte plasttyper i Danmark med hensyn til 
sundhedsfarerne fra afdampningen/afgasningen 
og støv fra materialet. 

Ved normale forarbejdningstemperaturer vil de 
fleste plasttyper ikke afgive betydende mængder 
dampe og gasser. Ved overophedning kan der dan-

nes røg, som kan være sundhedsskadelig ved ind-
ånding. For hver plasttype er det angivet, hvilke 
stoffer der dannes ved overophedning, og hvor-
dan man undgår sundhedsskadelig påvirkning.   

Med hensyn til beskyttelse af hænder og øjne 
henvises til afsnittene om handsker og sikkerheds-
briller. 

Ved overophedning af plasten, hvor 

der dannes røg, vil røgen indeholde 

forskellige organiske forbindelser, 

hvoraf de væsentligste er formal-

dehyd, acetaldehyd, forskellige 

organiske syrer og ketoner. 

Polypropylen indeholder normalt 

ikke additiver, som bidrager væsent-

ligt til plastens farlighed.

Polypropylen (PP)

Indånding af røgen kan irritere luftvejene. Indånding af store 

mængder røg kan påvirke lungerne og give symptomer på udsæt-

telse for organiske opløsningsmidler, såsom irritation af slimhin-

derne, hoste, hovedpine mm.

Ved overophedning med røgdannelse anvendes helmaske med 

multifilter, turboskærm/-helmaske med multifilter eller frisklufts-

forsynet helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn  

med P2/P3-filter.

Ved overophedning af plasten, hvor 

der dannes røg, vil røgen indeholde 

forskellige organiske forbindelser, 

hvoraf de væsentligste er formal-

dehyd, acetaldehyd, eddikesyre og 

myresyre. 

Polyethylen indeholder normalt ikke 

additiver, som bidrager væsentligt 

til plastens farlighed.

Polyethylen (PE, LDPE, HDPE)

Indånding af røgen kan irritere luftvejene. Indånding af store 

mængder røg kan påvirke lungerne og give symptomer på udsæt-

telse for organiske opløsningsmidler, såsom irritation af slimhin-

derne, hoste, hovedpine mm.

Ved overophedning (temperaturer over 260-300° C) med røgdan-

nelse anvendes helmaske med multifilter, turboskærm/-helmaske 

med multifilter eller friskluftforsynet helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn med 

P2/P3-filter.
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Ved overophedning af plasten, hvor 
der dannes røg, vil røgen indeholde 
forskellige forbindelser, hvoraf de 
væsentligste er saltsyredampe (HCl) 
og klorerede organiske forbindelser. 

Polyvinylchlorid (PVC)

Indånding af røgen kan irritere luftvejene. Indånding af store 
mængder røg kan give ætsning af luftvejene.

Ved genanvendelse af hård PVC er der risiko for indånding af røg og 
støv, der kan indeholde tungmetaller, primært bly. 

Blød PVC indeholder blødgørere, hvoraf nogle af typerne er mis-
tænkt for at kunne skade forplantningsevnen. Risikoen for skader på 
forplantningsevnen ses ved gentagne udsættelser for blødgørerne. 
Ved reparation af plastforarbejdningsmaskiner, vil udsættelsen for 
blødgører typisk kommer fra røg ved overophedning af plasten.

Ved overophedning med røgdannelse anvendes helmaske med mul-
tifilter, turboskærm/-helmaske med multifilter eller friskluftforsynet 
helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn 
med P2/P3-filter.

Risikoen for overophedning er 
forholdsvis stor for polystyrener, 
da forarbejdningstemperaturen tit 
ligger tæt på den temperatur, hvor 
nedbrydningen begynder. Stabili-
tetsgrænsen for SAN er 280° C. 

Ved overophedning af plasten, hvor 
der dannes røg, vil røgen indeholde 
forskellige organiske forbindelser, 
hvoraf den væsentligste er styren. 
Ved nedbrydning af SAN desuden 
små mængder acrylonitril. 

Polystyrener indeholder normalt 
ikke additiver, som bidrager væsent-
ligt til plastens farlighed.

Polystyrener (PS, SAN)

Indånding af røgen kan irritere luftvejene. Indånding af store 
mængder røg kan påvirke lungerne og give symptomer på udsæt-
telse for organiske opløsningsmidler, såsom irritation af slimhin-
derne, hoste, hovedpine mm.

Ved overophedning med røgdannelse anvendes helmaske med 
multifilter, turboskærm/-helmaske med multifilter eller friskluftsfor-
synet helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn 
med P2/P3-filter.
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Visse ABS-plasttyper har en  
tendens til overophedning, hvis 
opholdstiden ved temperaturer 
på 240-270° C bliver for lang. Ved 
overophedning af plasten, hvor der 
dannes røg, vil røgen indeholde 
forskellige organiske forbindelser, 
hvoraf de væsentligste er styren, 
acrylonitril og forskellige organiske 
stoffer. 

Flammehæmmet ABS-plast er 
specielt følsom for overophedning, 
og bør derfor ikke forarbejdes ved 
temperaturer over 240° C.

Indånding af røgen kan irritere luftvejene. Indånding af store 
mængder røg kan påvirke lungerne og give symptomer på udsæt-
telse for organiske opløsningsmidler, såsom irritation af slimhin-
derne, hoste, hovedpine mm.

Ved overophedning med røgdannelse anvendes helmaske med 
multifilter, turboskærm/-helmaske med multifilter eller frisklufts-
forsynet helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn 
med P2/P3-filter.

Acrylonitril butadien styren copolymer (ABS)

Ved overophedning af plasten over 
270° C, vil der dannes betydende 
mængder monomer methylmet-
hacrylat (MMA). MMA vil irritere 
luftvejene. 

Acrylplast indeholder normalt ikke 
additiver, som bidrager væsentligt 
til plastens farlighed.

Acrylplast (PMMA) (»plexiglas«)

Ved indånding af større mængder røg er der risiko for astmatiske 
reaktioner. MMA vil desuden kunne sidde på overfladen af overop-
hedet plast og give anledning til allergiske hudreaktioner. Acrylplast, 
der har været overophedet, skal derfor altid håndteres med kemika-
liehandsker af f.eks. nitril.

Ved overophedning anvendes helmaske med multifilter, 
turboskærm/-helmaske med multifilter eller friskluftsforsynet 
helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn 
med P2/P3-filter.

Ved overophedning af plasten over 
300° C, hvor der dannes røg, vil rø-
gen indeholde forskellige organiske 
forbindelser, hvoraf de væsentligste 
er acetaldehyd og forskellige orga-
niske syrer og ketoner. 

PET og PBT indeholder normalt ikke 
additiver, som bidrager væsentligt 
til plastens farlighed.

Termoplastisk polyester (PET og PBT)

Indånding af røgen kan irritere luftvejene. Indånding af store 
mængder røg kan påvirke lungerne og give symptomer på udsæt-
telse for organiske opløsningsmidler, såsom irritation af slimhin-
derne, hoste, hovedpine mm.

Ved overophedning med røgdannelse anvendes helmaske med 
multifilter, turboskærm/-helmaske med multifilter eller frisklufts-
forsynet helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn 
med P2/P3-filter.
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Ved overophedning af plasten, hvor 
der dannes røg, vil røgen indeholde 
forskellige organiske forbindelser, 
hvoraf de væsentligste er formal-
dehyd, bisphenol A, phosgen og 
forskellige organiske stoffer. 

Polycarbonat indeholder normalt 
ikke additiver, som bidrager væsent-
ligt til plastens farlighed.

Polycarbonat (PC)

Indånding af røgen kan irritere luftvejene. Indånding af store 
mængder røg kan påvirke lungerne og give symptomer på udsæt-
telse for organiske opløsningsmidler, såsom irritation af slimhin-
derne, hoste, hovedpine mm.

Ved overophedning med røgdannelse anvendes helmaske med 
multifilter, turboskærm/-helmaske med multifilter eller frisklufts-
forsynet helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn 
med P2/P3-filter.

Ved overophedning af plasten, hvor 
der dannes røg, vil røgen indeholde 
forskellige organiske forbindelser og 
nitrøse gasser. 

Flammehæmmede polyamider ned-
brydes typisk ved lavere temperatur 
og glasfyldte materialer kan give 
forøgede støvproblemer.

Polyamid PA6 og PA6.6 (Nylon 6 og Nylon 6.6)

Indånding af røgen kan irritere luftvejene. Indånding af store 
mængder røg kan påvirke lungerne.

Ved overophedning med røgdannelse anvendes helmaske med 
multifilter, turboskærm/-helmaske med multifilter eller frisklufts-
forsynet helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn 
med P2/P3-filter.
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Flourplast er meget temperatursta-
bil. Forureninger begynder at afgives 
ved opvarmning fra 300-400° C 
afhængig af typen. Nedbrydning af 
flourplast ses ved temperaturer over 
400° C. 

Flourplast indeholder normalt ikke 
additiver, som bidrager væsentligt 
til plastens farlighed. 

Flourplast (PTFE, teflon, PVDF, PCTFE, FEP)

Hvis flourplast opvarmes til over 400° C, brænder eller i sjældne 
tilfælde ved spåntagende bearbejdning af materialet, kan der dan-
nes en række flourforbindelser, der kan give den såkaldte »polymer 
fume fever« – en influenzalignende sygdom

Tobaksvarer må ikke medbringes i områder hvor der arbejdes med 
flourplast, da støv på cigaretten vil blive brændt af og kunne give 
rygeren »polymer fume fever«.

Ved svejsning, vinkelslibning og lignende i emner, der kan være 
forurenet med flourplast anvendes åndedrætsværn med E-filter 
eller multifilter.

Ved overophedning med røgdannelse anvendes helmaske med 
multifilter, turboskærm/-helmaske med multifilter eller friskluftsfor-
synet helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn 
med P2/P3-filter.

POM kan afgive betydende mæng-
der dampe ved normale bearbejd-
ningstemperaturer. Dels begynder 
nedbrydningen af plasten allerede 
ved 240° C og dels bliver POM 
ustabilt ved tilstedeværelse af uren-
heder såsom klorholdige plasttyper 
og syredannende additiver. 

Ved nedbrydningen dannes der 
primært formaldehyd. Formaldehyd 
er fundet i koncentrationer over 
grænseværdien lige i nærheden af 
varm POM plast under produktion. 

Acetalplast (POM)

Indånding af røgen kan irritere luftvejene. Indånding af store 
mængder røg kan påvirke lungerne og give symptomer på udsæt-
telse for organiske opløsningsmidler såsom irritation af slimhin-
derne, hoste, hovedpine mm.

Formaldehyd er optaget på Arbejdstilsynets kræftliste og langvarig 
og gentagen indånding af formaldehyd kan medføre en forøget 
kræftrisiko.

Ved arbejde i nærheden af opvarmet POM anbefales maske med 
B-filter eller multifilter, hvis der ikke er effektiv udsugning.

Ved overophedning med røgdannelse anvendes helmaske med 
multifilter, turboskærm/-helmaske med multifilter eller frisklufts-
forsynet helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn 
med P2/P3-filter.
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Ved overophedning af plasten, hvor 
der dannes røg, vil røgen indeholde 
forskellige organiske forbindelser, 
hvoraf de væsentligste er formalde-
hyd, phenol og aldehyder. 

Phenolplast indeholder normalt ikke 
additiver, som bidrager væsentligt 
til plastens farlighed.

Phenolplast (PF)

Indånding af røgen kan irritere luftvejene. Indånding af store 
mængder røg kan påvirke lungerne og give symptomer på udsæt-
telse for organiske opløsningsmidler, såsom irritation af slimhin-
derne, hoste, hovedpine mm.

Ved overophedning med røgdannelse anvendes helmaske med 
multifilter, turboskærm/-helmaske med multifilter eller frisklufts-
forsynet helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn 
med P2/P3-filter.

Ved overophedning af plasten, hvor 
der dannes røg, vil røgen indeholde 
forskellige organiske forbindelser, 
hvoraf de væsentligste er formalde-
hyd, phenol og aldehyder. 

MF og UF indeholder normalt ikke 
additiver, som bidrager væsentligt 
til plastens farlighed.

Melaminplast (MF) og carbamidplast (UF)

Indånding af røgen kan irritere luftvejene. Indånding af store 
mængder røg kan påvirke lungerne og give symptomer på udsæt-
telse for organiske opløsningsmidler, såsom irritation af slimhin-
derne, hoste, hovedpine mm.

Ved overophedning med røgdannelse anvendes helmaske med 
multifilter, turboskærm/-helmaske med multifilter eller frisklufts-
forsynet helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn 
med P2/P3-filter.

Ved overophedning af plasten, hvor 
der dannes røg, vil røgen indeholde 
svovldioxid samt forskellige organi-
ske forbindelser

Polysulfon indeholder normalt ikke 
additiver, som bidrager væsentligt 
til plastens farlighed.

Polysulfon (PSU)

Indånding af røgen kan irritere luftvejene. Indånding af store 
mængder røg kan påvirke lungerne og give symptomer på udsæt-
telse for organiske opløsningsmidler, såsom irritation af slimhin-
derne, hoste, hovedpine mm.

Ved overophedning med røgdannelse anvendes helmaske med 
multifilter, turboskærm/-helmaske med multifilter eller frisklufts-
forsynet helmaske/skærm.

Ved støvdannelse anvendes åndedrætsværn 
med P2/P3-filter.
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Tjekliste reparation af:  hos 

Behov for handling

Er der behov for at planlægge lukning af maskinen, fordi den skal være afkølet og tømt for 
plast inden reparationen? 

Er der lavet aftale om, at arbejdsområdet omkring maskinen er ryddet og rengjort, så der er 
plads til at arbejde?

Er adgangsveje til arbejdsområdet frie, så tunge reservedele
og lignende kan transporteres på truck eller palleløfter?

Er der behov for tekniske hjælpemidler, som ikke normalt er til stede i området:
•  Truck?                         • Kraner?                         • Lifte?                        • Stilladser?

Er der i forbindelse med reparationen behov for at anvende tekniske installationer  
såsom el, trykluft eller internet, som ikke normalt er i området?

Er der behov for ventilation udover den punktudsugning og rumventilation,  
der er i området i forvejen?
Behovet vil typisk opstå, hvis der skal svejses, limes eller males i forbindelse med reparatio-
nen.

Er der behov for at opsætte afspærring og skiltning af arbejdsområdet?

Er der behov for at informere medarbejderne i tilstødende områder om reparationsarbej-
det? Det vil typiske være tilfældet, hvis der skal svejses, limes eller males – uden mulighed 
for at etablere effektiv ventilation.

Bliver øvrigt udstyr i tilstødende områder berørt af reparationsarbejdet, som f.eks. mang-
lende strøm eller ventilation, blokerede adgangsveje og lignende?

Er der behov for særlig uddannelse af reparatøren: styren, epoxy, isocyanat, truck, kran? 

Har virksomheden gjort opmærksom på særlige sikkerhedsregler  
på virksomheden?

Er der arbejdspladsbrugsanvisninger tilgængelige på de kemikalier, 
der skal anvendes?

Er der behov for særlige personlige værnemidler, udover dem reparatøren  
normalt medbringer?

Er manualer på dansk til rådighed ved maskinen?

Er integreret periferiudstyr installeret og driftsklart i henhold til Maskindirektivet?

Tjekliste til planlægning af reparation 
af plastforarbejdningsmaskiner
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