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6 FORORD

Forord
Med denne kemiguide for fiskeriet ønsker vi at give 
mulighed for at risikovurderer de anvendte kemiske 
produkter ombord. 

Risikovurdering anvendes til at tage de nødvendi-
ge forholdsregler, således at arbejdet kan udføres 
sundheds- og sikkerhedsmæssig fuldt forsvarligt.

Guiden giver værktøjer til at forstå de kemiske 
produkters farlighed, inden der vælges hvilke per-
sonlige værnemidler der bør anvendes til opgaven, 
herunder andre sikkerhedsforanstaltninger der bør 
overvejes inden arbejdet påbegyndes. 

Alt efter fartøjets størrelse kan der være få eller 
mange anvendte kemiske produkter ombord. Nogle 
produkter kan være placeret på land, så det er ge-
nerelt vigtigt at afsætte god tid til opgaven og ikke 
mindst tage alle de produkter med, der anvendes. 

Når man starter med gennemgangen, så stil det 
simple spørgsmål: 

• Anvendes dette produkt? 
• Til hvad? 
• Kan der eventuelt bruges et mindre farligt 

produkt der har samme egenskaber? 
 

Generelt kan de anvendte kemiske produkter 
begrænses, da mange produkter har de samme 
egenskaber, fx har mange rengørings-produkter 
de samme egenskaber. Så det er vigtigt under 
gennemgangen og risikovurdering, at forholde sig 
kritisk til hvad der bruges af kemiske produkter og 
til hvilke opgaver.

Denne guide er en rejse mod en sikrere kemikalie-
håndtering. Vi håber, at den vil bidrage til efter-
tænksomhed og øget forståelse for de anvendte 
kemiske produkter.

God fornøjelse!
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Kemi på Arbejdspladsen
Generelt kommer der et nyt kemikalie til hvert 
sekund. Der findes mere end 72 millioner kemika-
lier til salg i verden, men ikke alle er lige ufarlige 
at anvende. Kun et fåtal er testet for giftighed og 
andre uønskede effekter.

I Danmark er der er registreret over 38.000 
kemiske produkter og 145.000 kemiske stoffer i 
Arbejdstilsynets produktregister (Probas). Fælles 
for dem alle er, at de kan medføre sundheds-, miljø- 
og arbejdsmiljømæssige risici1. 

Generelt kommer vi dagligt i kontakt med kemiske 
produkter og stoffer, lige fra almindelig rengørings-
midler til tilsætningsstoffer i mange af de dagligva-
rer vi bruger. Kontakten med disse kemiske produk-
ter betyder for mange mennesker at der udvikles fx 
allergi overfor tilsætningsstoffer som parfume, der 
findes i en lang række produkter.

Det er derfor vigtigt at man før anvendelsen af 
kemiske produkter vurderer produktets farlige 
egenskaber, så man beskytter sig mod eventuelle 
farer. 

KEMI PÅ ARBEJDSPLADSEN

1 Arbejdstilsynet www.at.dk – januar 2013

De farlige egenskaber går under betegnelsen 
KRAN stoffer, der fremkommer når det kemiske 
stof optages i kroppen fx gennem huden eller ved 
indånding af dampene. 

• Kræftfremkaldende 
• Reproduktionsskadende
• Allergifremkaldende 
• Neurotoksiske egenskaber 

KRAN egenskaber kan både være kendte, men for 
mange kemiske stoffer har ukendte korttids- og 
langtidspåvirkning.

Hvis et produkt har disse egenskaber eller er på 
varslingslisten over fx kræftfremkaldende stoffer, 
bør disse produkter erstattes af andre mindre 
farlige produkter.

KRÆFT REPRODUKTION

NEUROTOKSISKE ALLERGI
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2 Miljøstyrelsens kampagner

Hvad er risikoen
Kemikalier kan påvirke vores krop på en lang række 
måder. De senere år er der kommet mere viden 
om de problemer, som kan følge med udsættelse 
for nogle af de kemiske stoffer. For eksempel er 
der meget fokus på stoffer der kan give allergi eller 
være kræftfremkaldende. Der kan også være effek-
ter, som vi ikke er opmærksomme på i dag.

Risikoen afhænger af hvor store mængder man 
udsættes for, hvor der for de fleste stoffer kun er 
tal om udsættelse for små mængder, som ikke 
umiddelbart ventes at give sundhedsproblemer. 
Det er påvirkninger fra mange forskellige kilder, der 
kan give anledning til bekymring. Derfor er det en 
god ide at begrænse sin udsættelse for kemikalier, 
hvor det er muligt.

Hvordan optages kemikalierne 2 

Vi udsættes dagligt for mange forskellige kemikali-
er. Langt de fleste kommer aldrig ind i vores krop, 
mens andre passerer igennem kroppen uden at 
påvirke os.

Kemikalier kan komme ind i kroppen på tre forskel-
lige måder:

• Gennem munden, det vil sige i maden eller 
fra andre produkter som man kommer i 
munden

• Gennem indånding af for eksempel maling-
dampe, støv og partikler fra spraydåser, røg og 
trafikos

• Gennem hud og slimhinder. For eksempel 
kan stoffer i produkter som vi har hudkontakt 
med, afgives og optages gennem huden, og 
tandpasta kan optages gennem mundens 
slimhinder 

Ikke alle kemikalier optages i kroppen

Der er stor forskel på i, hvor høj grad kemiske stof-
fer optages i kroppen.

For stoffer, vi spiser, optages mange næsten 
fuldstændig, fordi maven og tarmkanalen lader 
dem passere ind. For andre stoffer vil en stor del 
udskilles med afføringen, uden at de kommer 
ind i kroppen. Det gælder for eksempel for nogle 
blødgørere i plast som ftalaterne, hvor op til 50 
% udskilles med afføringen uden at være blevet 
optaget i kroppen.

For stoffer, vi indånder, afhænger optagelsen i 
kroppen især af partikelstørrelsen for gasser og 
vandopløseligheden. Er partiklerne store som for 
eksempel tekstilfibre, opfanges de af fimrehårene, 
der sidder i luftrør og bronkier. Så kommer partik-
lerne ikke ned i lungerne. Små partikler som for 
eksempel asbestfibre når derimod de dybe luftveje. 
Gasser som acetone der er et organiske opløs-
ningsmidler passerer nemmere forbi, de øverste 
luftveje de ikke er vandopløselig.

For stoffer på huden er der meget stor variation. De 
færreste stoffer kan optages fuldstændigt gennem 
huden, da huden er en god barriere. De fleste 
kemikalier kan dog i nogen grad optages gennem 
huden. Hudens beskyttende barriere kan ændres. 
For eksempel kan alkoholholdige produkter gøre 
huden mere gennemtrængelig. En skadet hud eller 
eksemhud kan også have en svækket barriere og 
dermed en højere optagelse af kemikalier gennem 
huden.

Både kortvarig og længerevarende virkning

Der er stor forskel på, hvor længe kemikalierne er i 
kroppen. Mange stoffer bliver hurtigt nedbrudt og/
eller udskilt 
gennem ny-
rerne og vil 
derfor være 
ude af krop-
pen i løbet af 
få timer eller 
højst et par 
dage. 
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3 www.sund-hud.dk
4 www.sundhed.dk
5 Videncenter for allergi
6 I-bar.dk, Eksem og hudallergi

Andre kemikalier har kroppen ikke så let ved at 
nedbryde eller slippe af med. De bliver i stedet i 
kroppen, for eksempel i vores fedtvæv, hvor de kan 
forblive i mange år.

Der er stadig meget vi ikke ved om alle de stoffer 
vi hver dag bliver udsat for.

Derfor er det en god idé at nedsætte sin egen 
udsættelse for kemikalier.

Kemiens indvirkning på kroppen 3,4

Allergi 5

Kontaktallergi opstår, når små kemiske stoffer, 
der kan give allergi, trænger igennem huden og 
påvirker kroppens immunsystem. Første gang man 
møder stoffet ses ingen reaktion, men næste gang 
man kommer i kontakt med stoffet kan man opleve 
en reaktion i form af allergisk eksem, dvs. udslæt 
med rødme, knopper og eventuelt små blærer.

Hvornår opstår allergi

Det er meget individuelt, hvilke stoffer der giver 
allergi og hvor meget, der skal til før man reagerer. 
Normalt skal man have hyppig eller/og længere-
varende direkte hudkontakt med stofferne for at 
udvikle allergi.

Allergifremkaldende stoffer

De enkelte stoffers evne til at give hudallergi er for-
skellig. Nogle stoffer er meget stærkt allergifrem-
kaldende og vil kunne give allergi i små mængder, 
mens der skal mere til for at andre stoffer giver 
allergi. Er man først blevet allergisk over for et stof, 
varer allergien resten af livet og det er nødvendigt, 
at man holder sig fra de stoffer, som giver allergi. 
Som princip kan man sige, at jo mindre man udsæt-
ter sig for stofferne, jo mindre er risikoen for at få 
allergi fra dem.

De stoffer, der hyppigst giver hudallergi er metaller-
ne nikkel, kobolt og krom samt parfumestoffer, og 
konserveringsmidler. De allergifremkaldende stof-
fer kan enten være af naturlig oprindelse (fx plante 
og parfumestoffer) eller syntetisk fremstillet.

Eksem 6

Hudlidelser er den hyppigst anerkendte erhvervs-
sygdom i Danmark. Hvert år anmeldes omkring 
2500 tilfælde af hudlidelser til Arbejdsskadestyrel-
sen. Af disse anerkendes godt 75 %, dvs. ca. 1800 
tilfælde hvert år. Langt de fleste heraf er håndekse-
mer, og over halvdelen får tilkendt erstatning.

De anerkendte sager udgør kun toppen af isbjer-
get, idet mange mennesker på et tidspunkt i deres 
arbejdsliv vil opleve at have problemer med huden 
på deres hænder, men uden at det anmeldes til 
Arbejdsskadestyrelsen. 

Nogle af dem, der får anerkendt en arbejdsbetinget 
hudsygdom, får problemer med huden allerede 
kort tid efter, at de begyndte på en uddannelse el-
ler blot få år inde i deres ansættelse. Andre får først 
problemer efter flere års ansættelse. 

Arbejdsbetinget kontakteksem er ofte det kroniske 
irritative kontakteksem, der skyldes mange små 
gentagne påvirkninger i dagligdagen, hvor huden 
ikke når at hele op mellem de enkelte beskadigelser.
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Hvem får eksem?

Nogle mennesker får lettere eksem end andre. Har 
man f. eks. tør, revnet og/eller beskadiget hud, vil 
man være mere udsat, fordi fx produktet lettere 
kan trænge igennem huden.

Har man haft børneeksem – har man større risiko 
for at udvikle irritativt kontakt eksem end andre.

Risikoen for at udvikle eksem forøges, hvis der er 
”slid” på huden. I de tilfælde kan forholdsvis harm-
løse stoffer skabe irritation med eksem til følge.

De steder på kroppen, hvor eksemet først bryder 
ud, kan tit give et fingerpeg om, hvilke produkter 
og stoffer, der kan være årsagen. 

Længerevarende og gentagne udsættelser for et 
stof øger risikoen for kronisk eksem.

Hvordan ser eksemet ud?

Eksemet kan se meget forskelligt ud. I karakteristi-
ske tilfælde viser det akutte eksem sig ved kløende 
små røde vandblærer i huden.

Hvis eksemet fortsætter, taler man om kronisk ek-
sem, som kan være præget af fortykkelser, revner 
og afskalning af huden.

Hvis man har kronisk eksem, behøver det ikke at 
betyde, at man har udslæt resten af livet. 

Olie eksem

Olieeksem er kontakteksem, der kan forekomme 
ved kontakt med olier og andre lignende produkter 
som fx køle smøremidler.

Længerevarende og gentagne udsættelser for olier 
øger risikoen for kronisk eksem.

Behandling af eksem

Mange kontakteksemer heler op af sig selv, når 
påvirkningen ophører – derfor ses der ofte bedring i 
eksemet ved ”fravær” fra arbejdet.

Nogle gange kan der allerede efter en weekend 
spores en bedring, andre gange er det nødvendigt 
at behandle med lægeordineret medicin for at 
fjerne eksemet.

Normalt tager det tre-seks måneder, før huden er 
fuldstændig helet op.

Eksisterende eksem skal behandles korrekt. Dette 
kan gøres ved at anvende salve eller creme(evt. 
lægeordineret), og ved at undgå kontakt med 
produktet og bruge egnede handsker. Herved vil de 
fleste med eksem kunne undgå gentagne udbrud.

Udvikling af kronisk kontakteksem kan i yderste 
konsekvens betyde, at man er nødsaget til at finde 
andet arbejde evt. omskoles.

Gode råd:
• Hold huden smidig med en uparfumeret 

creme
• Brug handsker så ofte som muligt
• Brug lunkent vand og kun små mæng-

der sæbe når du vasker hænder - undgå 
håndrens

• Undgå at bruge fingerringe på arbejde
• Undgå i videst muligt omfang at anvende 

våde handsker. Brug kun tørre og rene hand-
sker. Våde snavsede handsker bør vaskes og 
tørres inden brug
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• Brug handsker om vinteren
• Skift snavset arbejdstøj jævnligt eller dagligt 
• Hudpleje bør ikke være noget, som anvendes 

nu og da, når man synes, at huden trænger 
til det, men bør indgå i hverdagen som en 
fast regelmæssig handling f.eks. efter hver 
håndvask 

Handskeallergi

Brug af handsker kan for nogle medføre, at de får 
allergi, og her findes 2 forskellige former: 

1. Latexallergi. Type I allergi med straks reak-
tion.

2. Kontaktallergi. Type IV allergi med forsinket 
reaktion. 

Diagnostik, behandling og rådgivning af mulig latex- 
eller kontaktallergi kræver speciallægeundersøgelse.

Latexallergi omtales ikke i dette materiale, da det 
anvendte handskemateriale hovedsageligt er poly-
vinylklorid, nitril eller butylgummi.

Kontaktallergi (allergi overfor gummikemikalier)

Under fremstilling af handsker uanset materiale 
(latex, nitril, neopren o.s.v.) bruges der hjælpestof-
fer (kemikalier, acceleratorer og antioxidanter), som 
kan fremkalde allergi (type IV). Størstedelen af 
hjælpestofferne bliver forbrugt under fremstillings-
¬proceduren.

Efter produktionen sker en skylning, hvor en stor 
del af de resterende kemikalier skylles væk, men 
der kan stadig være små rester tilbage. Jo bedre 
producenten skyller handskerne efter produktionen 
jo mindre er risikoen for at udvikle kontaktallergi.

Symptomerne ved lette tilfælde er kløe og let 
rødme på håndryggen. Efterfølgende kan der fore-
komme små røde knopper, evt. med små blærer. 
Symptomerne kommer halve til hele dage efter ud-
sættelsen og svinder først efter flere dage til uger. 

Ved vedvarende udsættelse udvikles kronisk eksem 
med kløende, rød, skællende og fortykket hud. Et 
sådant kronisk eksem heler først adskillige uger 
efter ophør af eksponeringen. 

Eksem eller allergi – og hvad så?

Eksem og allergi er en erhvervsbetinget lidelse, der 
kræver lægefaglig vurdering. 

Arbejdsbetingede lidelser/erhvervssygdomme 
er sygdomme, der er opstået efter længere tids 
påvirkning fra arbejdet eller de forhold arbejdet 
foregår under.  

Lægen skal anmelde lidelsen hvis det menes, at 
det stammer fra arbejdet. Anmeldelsen sker gen-
nem EASY, til Søfartsstyrelsen og Arbejdsskadesty-
relsen, samt forsikringsselskabet.

Hvis der bliver tilkendt erstatning, dækker den lov-
pligtige arbejdsgiverforsikring, erstatningssummen. 
Selv om vedkommende eventuelt bliver tilkendt 
erstatning, kan vedkommende godt fortsætte i 
jobbet.

Gode råd 
• Gem relevante papirer fra læger og myndig-

heder.
• Gem kvitteringer på dine udgifter. Du kan 

evt. få pengene igen, hvis eksemet bliver 
anerkendt som en arbejdsbetinget sygdom.

• Forstå, hvad din sygdom betyder for dit ar-
bejde, for dig derhjemme og for fremtiden.

• Sagsbehandling tager tid. Lad ikke sagen 
fylde din hverdag.

• Vær forberedt på, at ikke alle får medhold i 
deres arbejdsskadeansøgning.

easy. Elektronisk anmeldelse afarbejdsulykker
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7 CLP – Classification, Labeling and Packaging
8 Sikkerhedsdatablad med eksponeringsscenarie
9 GHS – Globally Harmonized system of classification and labeling of chemicals

Faremærkede produkter
De kemikalier vi bruger om bord på fartøjet kan 
være farlige, hvilket fremgår af de faresymboler, 
som er på emballagen.  

Formålet med fare-
mærkningen er at sikre 
brugeren af produktet 
mod skader ved hjælp 
af grafiske symboler, 
der viser, hvilke farlige 
egenskaber et stof 
eller produkt har.

Hvis et kemikalie inde-
holder mere end 1% 
af et stof klassificeret 
som farligt, skal der på-
sættes en etiket med 
mindst et faremærke.

Generelt er det indholdsstoffernes egenskaber 
(kemiske, fysiske, eller biologiske) der bestemmer 
klassifikationen.

På de følgende sider er vist fare piktogrammerne 
som overordnet er opdelt efter:

• Sundhedsfare
• Miljøfare 
• Fysisk - kemisk fare  

Faresymboler – hvad betyder de

Man kan møde både de velkendte gamle orange 
faremærke og de nye CLP7 faremærker, der har 
været gældende side 2010. 

De nye internationale piktogrammer som erstatter 
de gamle faremærker, har hvid baggrund med en 
rød ramme omkring.  Sammen med nye e-SDS8 er 
det det Europæiske bidrag til FN’s nye system til 
klassificering, mærkning, og emballering af kemika-
lier kaldet GHS9.
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Gammel mærkning Ny mærkning

SU
N

D
H

ED
SF

A
RE

Tx - meget giftig 
T - giftig

 

Livsfare/Alvorlig sundhedsfare.

Giftig/Alvorlig sundhedsfare

(Kræft, skade på arveanlæg, forplant-
ning, og organer)

Xn - Sundhedsskadelig 
Xi - Lokalirriterende

 

Farlig/mulig sundhedsfare

(Kræft, skade på arveanlæg, forplant-
ning, og organer. Overfølsomhed ved 
indånding)

C - Ætsende Ætsende

M
IL

JØ
FA

RE

N - Miljøfarlig Miljøfarlig

FY
SI

SK
 -

 K
EM

IS
K 

FA
RE

E - Eksplosiv Eksplosiv

Fx - Yderst brandfarlig 
F -  Meget brandfarlig

Brandfarlige væsker og deres dampe. 
Gasser, aerosoler og faste stoffer

O - Brandnærende
Brandnærende væsker, faste stoffer 
og gasser

Gasser under tryk
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Fare- og Sikkerhedssætninger

Når et produkt er faremærket og skal risikovurderes 
i forhold til det arbejde, det bliver brugt til, er et vig-
tigt værktøj risiko- (fare) og sikkerhedssætningerne.

Sætningerne beskriver kort, hvilke risiko / fare der 
er ved det pågældende produkt ud fra indholdsstof-
ferne og hvilke sikkerheds-foranstaltninger, der skal 
tages, når der arbejdes med produktet.

De nuværende kendte R-sætninger, erstattes med 
H-sætninger (Hazards) også kaldt fare sætninger, 
der beskriver hvilke farer, der er forbundet med et 
kemikalie / produkt.

S-sætningerne erstattes af P-Sætninger (Precauti-
on) også kaldt sikkerhedssætninger, der beskriver 
hvordan man skal håndtere et kemikalie / produkt 
på en sikker måde, samt hvad man kan gøre i 
tilfælde af uheld. 
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Tallet efter bindestregen går fra 1 til 6 

Figur 2 Ved direkte kontakt og indtagelse af produktet

Tallet før bindestregen går fra 00 til 5 
  
 
 
 
 

Figur 1 Ved indånding af dampe

 
Mal-Kode: 00 -1 er bedst / mindst farlig 

Mal-Kode: 5 - 6 er værst / farligst

MAL-KODEN

10 Se Bilag 1 Kodenummer Søfartsstyrelsen

MAL-Koden 10

MAL-koden er en dansk opfindelse fra 1993 og 
består af to tal med en streg imellem. Fx 0-3. 

Det første tal angiver de sikkerheds-foranstaltnin-
ger, man som minimum skal træffe mod indånding 
af dampe fra produktets indhold af flygtige stoffer. 

Det andet tal angiver de sikkerheds-foranstaltnin-
ger, man som minimum skal træffe for at imødegå 
den sundhedsfare, der er ved produktet, hvis det 
kommer i direkte kontakt med hud og luftveje eller 
ved indtagelse. 

Jo højere tal, des større behov for sikkerhedsforan-
staltninger. Vælg derfor, hvor det er muligt, altid et 
produkt med den laveste kode.

Betegnelsen ”MAL-kode” stammer ikke fra ordet 
maling, men er en forkortelse af ”Måleteknisk 
Arbejdshygiejnisk Luftbehov”.

- 1 lille risiko - 6 Stor risiko00 - lille risiko 5 - Stor risiko
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Eksempler på produkters MAL-koder
Risiko ved indånding af dampe

Risiko ved kontakt med huden, luftvejene og øjnene,

Lille
risiko

Stor
risiko

00 - Kaustisk soda, vand- og oliebaseret maling, grunderens

0 - Vandbaseret grundingsolie til træ

1 - Monterings lim, 1-komponent polyuretanskum

2 - Denatureret sprit, alkyd maling

3 - Mineralsk terpentin, kontakt lim (acetone)

4 - Epoxy maling (epoxyharpiks)

5 - Fortynder (xylene),  Plastic Padding finspatel (styren)

Lille
risiko

Stor
risiko

- 1 Mineralsk terpentin, denatureret sprit, monterings lim

- 2 Oliebaseret maling

- 3
Kontakt lim (acetone), 1-komponent polyuretanskum, fortynder (xylene),  
grunderens, vandbaseret grundingsolie til træ

- 4 Kaustisk soda

- 5 Epoxy maling (epoxyharpiks)

- 6 Plastic Padding finspatel (styren)

Grundrens, kodenummer (1993): 00-3

00 - Der er ingen risiko for indånding af dampe, da pro-
duktet er vandbaseret

- 3 Der skal anvendes kemikalie bestandige handsker, da 
indholdsstofferne kan virke let irriterende på huden. Der 
kan være risiko for allergisk reaktion. 

Eksempel på kodenummer (1993): 3-1 der indeholder 
opløsningsmidlet mineralsk terpentin
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Eksempler på faremærkede produkter
På de følgende sider findes eksempler på nogle af de produkter som forhandles og bruges på danske fiskefar-
tøjer. Produkterne anvendes til specifikke opgaver ombord, som for eksempel rengøring eller nedvaskning af 
arbejdsdækket og vedligeholdelses opgaver på fartøjet. 

Signaturforklaring
I produkt eksemplerne er der anvendt: 

• CLP faremærkninger (se kapitel om faremærkning)
• MAL-kode (se kapitel om MAL-kode) 
• Værnemidler, en kort beskrivelse (se kapitel om værnemidler)
• Samt følgende signaturer: 

Produkternes farlige egenskaber er oplyst af forhandler eller producent, og fremgår af produkternes sikker-
hedsdatablad (SDS).

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 4-5
produkt

pH der er mindre end 6 er surt, fx fosforsyre, saltsyre

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 7
produkt

pH der er mellem 6 til 8 er neutral, fx vand 

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 10,5
2% produkt

pH der er større end 8 er basisk, fx natriumhydroxid

Anvend briller

Anvend visir

Anvend handsker

Anvend maske
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Værksted og vedligehold

Olieprodukter

Generelt er olier og smørefedt der anvendes i 
maskinrummet ikke mærkningspligtigte, men det 
betyder ikke at udsættelse er ufarlig. Det anbefales 
derfor altid at anvende handsker når man anvender 
disse produkter.

Rustløsner MOS2

 

Anvend kemikalie 
bestandige handske 
og beskyttelsesbriller 
med sideskjold.

Silikonespray

 

Brymol
Motorrens

WD-40

 
Smøremiddel

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.  
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

BI-TO-NET Imprægnering  
af bundgarn

Kema Zink spray

 

Overflade  
behandling

Anvend Silver Sheild 
(4H) handske og  
beskyttelsesbriller 
med sideskjold. 

Ved utilstrækkelig 
ventilation: anvend 
maske med  
kombifilter klasse 
A/P2

Kema MA-4000

 Afrensning  
af metal

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

Kodenummer: 3-1

Kodenummer: 3-3

Kodenummer: 2-1

Vær særlig opmærksom på når spildolie skal bort-
skaffes. Brugt motorolie kan indeholde forbræn-
dingsprodukter fra motoren der forurener motoroli-
en under brug. Brugt olie fra fx forbrændingsmotor 
kan være hudkræftfremkaldende, især ved hyppig 
eller længere tids kontakt kombineret med ringe 
personlig hygiejne. Undgå derfor kontakt med 
brugte motorolier af alle typer og mærker, og sørg 
for grundig personlig hygiejne.  
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11 Nitril. Anvendelsestid er på 8 timer uden gennemtrængning ved en handsketykkelse på 0,368 mm. 
12 Nitril. Anvendelsestid uden gennemtrængning for mineralsk terpentin er >480 min og for xylen 72 min. 

Maling

Til maling anvendes forskellige produkter fx grundingsmidler, fortynder og forskellige en eller to komponent 
malings produkter alt efter anvendelses område. Generelt dels maling op i to kategorier:

• Akryl maling: baseret på vand, fx almindelig interiør produkter  
• Alkyd maling: baseret på organisk opløsningsmiddel hvor der kræves stor slidstyrke.

Maskinemalje 0130 11
Overflade-behand-
ling af metal

Anvend kemikalie 
bestandige handske 
og beskyttelsesbriller 
med sideskjold.

Ved utilstrækkelig 
ventilation: anvend 
maske med kombifil-
ter klasse A/P

Silvium 51570

 
Alkyd maling  
aluminium.  
Mineralsk terpentin

Enamel 52140 12

 

Alkyd maling.  
Mineralsk  
terpentin, Xylen

Anvend Silver Sheild 
(4H) handske og be-
skyttelsesbriller med 
sideskjold. 

Ved utilstrækkelig 
ventilation: anvend 
maske med kombifil-
ter klasse A/P2  

Zink primer 16490

 Phenoxy grunder

Hempadur 15409

 Epoxy maling. 
Kursus påkrævet

Fortynder

 

 

Opløsnings-middel 
xylen

Kodenummer: 2-1

Kodenummer: 3-3

Kodenummer: 2-1

Kodenummer: 4-1

Kodenummer: 4-3

Kodenummer: 5-3
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13 Anvendelsestid uden gennemtrængning for Saltsyre er >480 min.
14 Ved kontakt med produktet, skal handske kasseres efter brug (Gældende for Masava Max)

Rengøringsmidler

Her er nogle eksempler på de mest anvendte kemiske produkter til rengøring. Mange produkter der anvendes 
til rengøring har samme aktive stoffer, der giver samme egenskaber.

Aluminiums rens 13 

 
Surt grov  
rengøringsmiddel

Anvend kemikalie 
bestandige handske 
og beskyttelsesbriller 
med sideskjold.

Techniclean RSW & Tankrens

 
Alkalisk  
affedtningsmiddel

Neptune Marine Cleaner

 
Interiør  
rensevæske

Nautilus

 
Alkalisk skumren-
gøringsmiddel

Masava Offshore Cleaner 14

 
Alkalisk  
rensemiddel

Masava Max

 
Alkalisk  
rensemiddel

Foam 226

 
Alkalisk skumren-
gøringsmiddel

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 12
1% produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 10,8
1% produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 13
produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 10
1 % produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 13,5
produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 13
produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 1
1% produkt
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15 Anvendelsestid uden gennemtrængning for Xylen er >1440 min (handske skiftes efter 4 timer)

Maskine - rens

 
Lavtskummende 
affedter Anvend handske 

af butylgummi og 
beskyttelsesbriller 
med sideskjold eller 
ansigtsværn.

Flydende pH 14

 
Grov rengørings-
middel

Hypochlor

  

Rengøring, desin-
fektion

Anvend kemikalie 
bestandige handske 
og beskyttelsesbriller 
med sideskjold.

ADVARSEL: Må ikke anvendes sammen med andre produkter,  
da der kan frigøres farlige luftarter

CleanWay A
Affedtning

Industriskum

 
Alkalisk skumren-
gøringsmiddel

S-1 Extra

 
Grov rengørings-
middel

H80
Affedtningsmiddel

H79

 
Affedtningsmiddel

Anvend 4H hand-
ske15, og beskyt-
telsesbriller med 
sideskjold.  
Ved utilstrækkelig 
ventilation: anvend 
maske med kombifil-
ter klasse A/P2.

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 11,3
1% produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 13,5
1% produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 11
1% produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 13,5
produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 13,1
produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 13,1
produkt
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16 Anvendelsestid uden gennemtrængning for Ammoniak er >480 min (klasse 6).

Almindelig husholdnings kemikalier

Mange af de produkter der anvendes ombord til rengøring af aptering, er almindelig let tilgængelige hushold-
ning kemikalier. Generelt anbefales det at der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning på de faremærkede 
produkter. Her er nogle eksempler:

Kautisk Soda

 Rensning af afløb

Anvend kemikalie 
bestandige handske 
og beskyttelsesbriller 
med sideskjold.

Denatureret sprit 93 % Rengøring,  
desinfektion

Maskinvaskepulver

 Vaskemiddel

Klorin Original

 
Rengøring, 
desinfektion

ADVARSEL: Må ikke anvendes sammen med andre produkter,  
da der kan frigøres farlige luftarter

Salmiakspiritus 8%

  
Rengøring

Anvend handsker 
af butylgummi 16 og 
beskyttelsesbriller 
med sideskjold eller 
ansigtsværn

Toilet rens

 
Rengøring, 
desinfektion Anvend handsker og 

beskyttelsesbriller 
hvis der er risiko 
for kontakt med 
produktet

Kalk & Snavs rens

 Rengørings spray

Kodenummer: 2-1

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 13
produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 10,5
produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 13,2
produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 12
8 % produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 2,9
1 % produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH <1
produkt
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Rengøringsprodukter der ikke er faremærkede

Mange anser ofte ikke faremærkede produkter for at være ufarlige, hvilket er en forkert antagelse. Mange 
produkter kan indeholde stoffer, der kan udvikle allergi over tid, hvis ikke der træffes de rigtige forholdsregler 
fx brug af handsker.

Det anbefales generelt at anvende almindelig handsker af plast eller gummi (købes fx i supermarkedet) når 
man bruger almindelige husholdningsrengøringsmidler, specielt ved længere tids brug. Det er ligeledes vigtigt 
at følge doseringens anvisninger, da kraftigere opløsning kan give større risiko for hudirritation eller andre 
gener. 

Ajax Skurecreme

Anvend handsker og 
beskyttelsesbriller 
hvis der er risiko 
for kontakt med 
produktet

Ajax Universal rengøring

Maxi 3 Alkalisk rensevæske

Dispersions lim

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 10,5
1 % produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 6-7
produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 9,5
1 % produkt

pH 6 -7
neutral

pH -2
syre

pH 14
base

pH 1
1% produkt
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Handsker – vælg rigtigt
Det er vigtigt at vælge den rigtige handske til den påtænk-
te arbejdsopgave hvor der anvendes et kemisk produkt. 

Ved kontakt med kemikalier, skal hænderne beskyt-
tes bedst muligt. Derfor er det vigtigt at finde den 
handske, der er bedst egnet til formålet. Det gøres 
ved at undersøge om, der er en handske, der er te-
stet for lige det kemikalie / produkt, der er risiko for 
at komme i kontakt med. Såfremt der ikke findes en 
gennembrudstid eller hvis kemikaliet / produktet går 
hurtigt igennem handsken, skal handskerne som 
hovedregel kasseres efter brud. Ved kontakt med 
kemikaliet/produktet kasseres handsken efter brug. 

Kulde

Mekaniske risici

Skal handsken anvendes hvor der er risiko for meka-
nisk påvirkning, skal den være testet efter EN 388.

Sådan læses bogstavs koden:

Gennembrudstid

Gennembrudstiden er den tid det tager et bestemt 
kemikalier at trænge igennem en bestemt type 
handskematerialer.

Jo højere gennembrudstid, jo længere varer det 
inden kemikaliet trænger igennem handsken.

Handsken skal være testet efter Standard EN 374-3 
eller ASTM, F739 (vejledende). Testen foretages 
ved 23 °C, men i praksis bruges handsker ved en 
højere temperatur (ca. 35 °C). 

Det betyder at gennembrudstiden reduceres med 
ca. en faktor 3, det vil sige reelt trænger kemikaliet 
hurtigere gennem handsken end den angivne 

En handske er testet for 3 kemikalier samt et blan-
dingsprodukt af disse 3 kemikalier.

Vær opmærksom på at, ved arbejde med blandings-
produkter gælder gennembrudstiderne for de rene 
stoffer ikke nødvendigvis. 

Her er et eksempel, på et blandingsprodukt med 
tre indholdsstoffer, der har en gennembrudstid fra 
3 til 53 minutter for de rene stoffer. Blandingspro-
duktets gennembrudstid er 2,2 minutter.

Kemikalie
Gennembrudstid 

minutter

Acetonitril 100% 3

Methanol 30% 5 -10

Ammoniak 25% 53

Acetonitril 73,3%

2,2Methanol 24,5%

Ammoniak 2,2%

Vandtæthed 0-1*

Kontakt kulde 1-4

Konvektions kulde 1-4

1*- Ingen vandgennemtrængning efter 30 minutter
1 - er den laveste værdi
5- er den højeste værdi
x - ikke testet for denne risiko
0 - opnåede ikke minimumskrav

3

2

1. ciffer

A - Methanol G - Diethylamin
B - Acetone H - Tetrahydrofuran
C - Acetonitril I - Ethylacetat
D - Diklormetan J - n-Heptan
E - Kuldisulfid K - Natriumhydroxid 40%
F - Toluen L - Svovlsyre

Skærefasthed (gennemskæring) 1-4

Rivstyrke (iturivning) 1-4

Stikmodtsand (punktering) 1-4

Slidstyrke (rotationer, slitage) 1-4

1 - er den laveste værdi
5- er den højeste værdi
x - ikke testet for denne risiko
0 - opnåede ikke minimumskrav

4

3

2

1. ciffer

A - Methanol G - Diethylamin
B - Acetone H - Tetrahydrofuran
C - Acetonitril I - Ethylacetat
D - Diklormetan J - n-Heptan
E - Kuldisulfid K - Natriumhydroxid 40%
F - Toluen L - Svovlsyre
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Hvis gennembrudstiden er mindre end 
30 minutter overfor de tre kemikalier, er 
handsken mærket med dette symbol.

Det betyder at handsken er vand- og lufttæt. 

Anvendelse er til lettere rengøring med almindelige 
husholdningskemikalier. 

Handskestørrelse

Handske materialer

Der findes forskellige handskematerialer, med 
egenskaber der beskytter mod en lang række 
kemiske produkter. Vi har valgt kun at beskrive de 
handsker materiale, der typisk anvendes ombord.

Vinyl
Vinylhandsker (PVC, polyvinylchlorid) er fremstillet 
ud fra oliebaseret syntetisk materiale, der er tilsat 
blødgørere. Blødgørerne (phthalater) kan have væ-
sentlige miljø- og sundheds-påvirkninger,og enkelte 
kan reagere allergisk. 

Vinylhandsker er ikke særlig modstands-dygtige 
over for kemikalier, men har dog en god barriere 
over for vanddamp.

Nitril
Nitrilhandsker (NBR, Nitril-butadien gummi-
handsker) er fremstillet af syntetisk materiale. 
Grund¬substansen kan variere meget fra produ-
cent til producent, hvilket bl.a. kan mærkes på den 
færdige handske i form af forskellig elasticitet. 

Nitril er modstandsdygtigt over for mekaniske 
påvirkninger og mange kemikalier. 

Butyl
Butylgummi giver god beskyttelse imod mange 
aggressive kemikalier som organiske opløsnings-
midler, syrer og baser. 

Materialet har desuden en meget stor tæthedsgrad 
over for gasser (vanddampe). Bi-polymer Polymermix af 
PU forbedrer slidtyrken og nitril forbedrer olieresistensen.

Handsken er væsentlig dyrere end andre kemikalie 
handsker.

Silver Shield / 4H

Specialhandske fremstillet af specialfolie. Handsken 
yder beskyttelse mod ca. 90 % af alle organiske opløs-
ningsmidler, syrer, epoxyprodukter, isocyanater m.fl.

EN420 svarer til Mål - mm

6 XS 152

7 S 178

8 M 203

9 L 226

10 XL 254

11 XXL 279

Måling foretages uden handske med et målebånd som 
vist på billedet. Aflæs i skemaet. Handskestørrelse kan 
varigere alt efter materiale.

Vær opmærksom på størrelsen hvis der anvendes bom-
uldshandske under handsken. Det er vigtigt med god 
pasform.
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Det anbefales at man anvender en inderhandske 
for komfort, samt en yderhandske passende til det 
pågældende arbejde (slidstyrke).

Handsken kan beskytte mod mange kemikalier i 
op til 24 timer. Det anbefales efter brug at skrive 
brugte timer på handsken. Skal kasseres efter kon-
takt med produktet, herunder hvis der er dampe i 
arbejdsområdet, bør handsken kasseres, fx efter 
arbejde med to komponent maling indeholdende 
opløsningsmidlet xylen. 

Hvilke handsker skal jeg anvende?

På de følgende sider har vi valgt de handsker der 
typisk anvendes i arbejdet og handsker der giver en 
god beskyttelse mod forskellige typer af kemikalier. 

Sådan læses produkt eksemplerne

Gennembrudstidens vurderingen er angivet som 
følgende: god, middel, dårlig

Oplysningerne er opgivet af producent eller leve-
randør / forhandlere.

*

 
Testede 
Kemikalier 

Gennem-
brudstid 
(minutter)

Tal

Slidstyrke 
Stikmodstand 
Rivstyrke 
Skærfasthed

vurdering

Tal
Konvektionskulde 
Kontaktkulde 
Vandtæthed

vurdering

Materiale tykkelse 
Længde 
Handske materiale

ukendt 
ukendt 
ukendt

* Kemikalie Hvilke er relevant

A Methanol Alkohol

B Acetone Opløsningsmiddel

C Acetonitril –

D Diklormetan –

E Kuldisulfid –

F Toulen Opløsningsmiddel

G Diethylamin –

H Tetrahydrofuran –

I Ethylacetat –

J n-Heptan –

K Natriumhydoxid 40% Base 

L Svovlsyre Syre
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Arbejdshandsken

Anvendelse 
God arbejdshandske til basiske rengøringsmidler. 
Kan ikke anvendes til sure rengøringsmidler. Hand-
ksen er fleksibel og blød, er meget komfortabel at 
bruge i længere tid, og har god mekansik mod-
standsdygtighed.

Anvendelse

God arbejdshandske til basiske rengøringsmidler. Kan 
ikke anvendes til sure rengøringsmidler. Handksen er 
fleksibel og blød, er meget komfortabel at bruge i læn-
gere tid, og har god mekansik modstandsdygtighed. 

 
Anvendelse 
God arbejdshandske til sure og basiske rengørings-
midler. Handksen er fleksibel og blød til -20°C, er 
meget komfortabel at bruge i længere tid, og har 
god mekansik modstandsdygtighed

JKL
Natriumhydroxid (k) 
Svovlsyre (L) 
n-Heptan (J)

>480 
  30 
  10

3 
1 
2 
1

Slidstyrke 
Stikmodstand 
Rivstyrke 
Skærfasthed

god 
dårlig 
middel 
dårlig

Materiale tykkelse 
Længde 
Handske materiale

1,10 mm 
250 – 270 mm 
Vinyl

Produktnavn SHOWA® 610

AK

Natriumhydroxid (k) 
Methanol (A) 
Saltsyre 38% 
Petroleum

>480 
  30 
>480 
  60

3 
2 
2 
1

Slidstyrke 
Stikmodstand 
Rivstyrke 
Skærfasthed

god 
middel 
middel 
dårlig

1 
2 
1

Konvektionskulde 
Kontaktkulde 
Vandtæthed

dårlig 
middel 
vandtæt

Materiale tykkelse 
Handske materiale

ukendt 
Vinyl

JKL
Natriumhydroxid (k) 
Svovlsyre (L) 
n-Heptan (J)

>480 
  60 
  60

4 
1 
2 
1

Slidstyrke 
Stikmodstand 
Rivstyrke 
Skærfasthed

god 
dårlig 
middel 
dårlig

Materiale tykkelse 
Længde 
Handske materiale

1,30 mm 
300 – 320 mm 
Vinyl

Produktnavn SHOWA® 460 - kuldebestandig

Produktnavn SHOWA® 660 - olie bestændig
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Kemikalie handsken

Anvendelse
God til basiske rengøringsmidler og olie / benzin 
produkter. Kan anvendes til sure rengøringsmidler, 
men gennembrudstiden kan være halveret. Kan 
ligeledes anvendes til fx Terpentin (>480 minutter).

 
Anvendelse
God til basiske rengøringsmidler og olie / benzin 
produklter. God smidighed og komfort, der giver 
brugerne fremragende følsomhed og fleksibilitet. 

JKL 
AKL 
AJL

Natriumhydroxid (k) 
Svovlsyre (L) 
Methanol (A) 
n-Heptan (J)

>480 
  49 
  14  
>480

4 
1 
0 
1

Slidstyrke 
Stikmodstand 
Rivstyrke 
Skærfasthed

god 
dårlig 
- 
dårlig

Materiale tykkelse 
Handske materiale

0,30 – 0,56 mm 
Nitril

JKL
Natriumhydroxid (k) 
Svovlsyre (L) 
n-Heptan (J)

>480 
  50  
>480

x 
1 
3 
1

Slidstyrke 
Stikmodstand 
Rivstyrke 
Skærfasthed

- 
dårlig 
god 
dårlig

Materiale tykkelse 
Handske materiale

Ikke oplyst 
Nitril

Produktnavn ANSELL SOLVEX®

Produktnavn ANSELL AlphaTec®
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Anvendelse
God til aggresive kemikalier specielt visse opløs-
ningsmidler som fx acetone, phenol og formal-
dehyd. Kan anvendes til de fleste sure / basiske 
rengøringsmidler.

Anvendelse
Denne handske anvendes hvor andre ikke kan 
anvendes fx særlig aggresive opløsningsmidler 
som Xylen. Hvis handsken har været i kontakt med 
et produkt, har den en gennembrudstid på maksi-
malt 4 timer (4 Hours) og skal kasseres efter brug. 
Handsken kan genbruges hvis den ikke har været i 

kontakt med produkt. Husk at notere anvendelses-
tiden på handsken.

Tilbehør og anden beskyttelse

Anvendelse
Anvendes under en kemi yderhandske.

 

BIK 
BCI

Acetone (B) 
Ethylacetat (I) 
Natriumhydroxid (k) 
Acetonitril (C)

  428 
  43  
>480 
>480

1/2 
0 
0 
0

Slidstyrke 
Stikmodstand 
Rivstyrke 
Skærfasthed

dårlig 
- 
- 
-

Materiale tykkelse 
Handske materiale

0,35 – 0,70 mm 
Butyl

AHL
Methanol (A)  
Tetrahydrofuran 
Svovlsyre (L)

>60  
>60 
>480

x 
x 
x 
x

Slidstyrke 
Stikmodstand 
Rivstyrke 
Skærfasthed

- 
- 
- 
-

Materiale tykkelse 
Handske materiale

2,7mm (0,07 mm) 
Silver Shield 4H

Produktnavn ANSELL ChemTec®

Produktnavn NORTH Silver Shield

 Bomulds handsk
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Cremer

Der findes forskellige beskyttelses cremer, der kan 
beskytte hænder ved specielt vådt arbejde. Her 
gives et par eksempler og gode råd. 

Som fisker er du især udsat for vand, fugt og lang 
tid, hvor du bærer handsker. Det betyder, at du 
skal sørge for, at beskyttelsescremen til huden 
kan beskytte dig mod vand så hudbarrieren ikke 
”blødes op”. 

En beskyttelsescreme til huden bør påføres mindst 
20 minutter før handsker tages på, for at undgå 
mulige vekselvirkninger mellem cremen og hand-
skematerialet. 

Grundlæggende gælder: Meget hjælper også 
meget! 
 
Kun hvis du tilføre dine hænder tilstrækkelig mæng-
de af beskyttelsescreme, kan denne udøve en 
beskyttende virkning. Derudover bør der regelmæs-
sigt påføres beskyttelsescreme til hud, for effekten 
aftager hurtigt.    

Beskyttelsescremer til hud kan desværre ikke 
beskytte dig mod kemikalier såsom kraftige rengø-
ringsmidler m.v. Her hjælper kun egnede beskyttel-
seshandsker.

Cremer kan aldrig beskytte huden tilstrækkeligt ef-
fektivt og erstatte brugen af beskyttelseshandsker. 
 

Plutect er en produkt serie fra Plum, der kan an-
vendes før og efter arbejdet. Cremen medvirker til 
at opretholde hudens naturlige beskyttelses-funkti-
oner og letter rengøringen af huden.

Kerodex er en effektiv beskyttelsescreme, der 
beskytter mod udtørring samt opblødning af huden. 
Kerodex er vandfast. 

Efter arbejde i vådt miljø eller 
kontakt med kemiske produk-
ter, er det vigtigt at beskytte 
dine hænder ved at anvende 
en god fugtighedsgivende 
creme. 

Der findes forskellige cremer 
til daglig brug, fx hvis man har 
meget tør hud anbefales en 
fed creme som fx Locobase® 
Repair®.
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Korrekt brug af kemikaliehandsken

1

RENE OG TØRRE HÆNDER

Det er vigtigt, at hænderne er rene og tørre, inden der 
tages beskyttelses-handsker på.

2

BOMULDSHANDSKE DIREKTE PÅ HUDEN

Beskyt huden med en bomuldshandske

3

HANDSKEN  TAGES PÅ

Sørg for at handsken er hel, ren (uden misfarvning) og 
i god stand.  

Har handsken været i kontakt med et kemisk produkt, 
skal den kasseres.

4

HANDSKEN  TAGES AF

1. Grib om handskens fingerender med den ene 
hånd, og træk handsken delvis af. 

2. Tag om den anden handskes fingerende og 
træk handsken delvis af. 

3. Fortsæt sådan indtil handsken er trukket helt 
af, uden at huden komme i kontakt med yder-
siden (I tilfælde af forurening)

4. Grib om handskens fingerender med den ene 
hånd, og træk handsken af. 

5. Grib i handskens kant og træk handsken af 
den anden hånd med indersiden ud.

Hvis handsken har været i kontakt med et kemisk 
produkt skal den kasseres.

 

5
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17 Der er kun vist de filtre som menes at være relevante jf. anvendte faremærkede produkter og arbejdsprocesserne
18 At-vejledning D.5.4 Åndedrætsværn

Åndedrætsværn
Hvis der ikke er tilstrækkelig med ventilation på arbejdsstedet eller arbejdet ikke kan planlægges på anden 
måde, fx malingsarbejde eller arbejdede i lukkede rum eller tanke, kan der være krav om brug af egnet ånde-
drætsværn.

Det er vigtig ind arbejdet påbegyndes at planlægge hvilke typer værnemidler der skal anvendes. Åndedrætsværn 
kan vælges ud fra følgende eksempler 17,18:

PA
RT

IK
EL

P1

Partikelfilter der kun yder ringe beskyttelse mod støv. 
Masken betegnes ofte som ”kaffefilter”

P2

P2 og P3 filtret beskytter mod sundhedsskadeligt og 
giftigt støv. Filteret kan være mærket for faste partikler 
(S), samt væskeformige aerosoler (L), eller begge 
former (SL). 

P3 filtret beskytter yderligere mod bakterier og virus. 

Begge filtre kan anvendes, men det anbefales generelt 
at vælge P3 filtre. 

Den bedste komfort opnås med en halvmaske, hvor 
filteret kan udskiftes alt efter belastning og masken 
rengøres efter brug. 

De billigere ”engang” filtermasker bør kasseres efter 
brug.

P3

G
A

S

Klasse 1
(lavkapacitet)

Klasse 2
(middelkapacitet)

Klasse 3
(højkapacitet)

A
Beskytter mod dampe fra organiske opløsnings-
midler med kogepunkt over 65 °C fx mineralsk 
terpentin, xylen (maling 2- komponent)

B
Beskytter mod fx klor gasser, cyanbrinter, og 
svovlbrinte

K
Beskytter mod ammoniak

NO-P3
Beskytter mod nitrøse gasser og partikler ved 
svejsning.

Filtertyper

Der kan vælges filter til de enkelte typer gasser eller kombinations filter til flere typer gasser og partikler. De viste 
filter er med DIN gevind.
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19 At-vejledning D.5.4. Åndedrætsværn. Kap.7.5 Begrænsning i brug

Når der skal vælges åndedrætsværn, skal der først vælges mellem de to hovedtyper, luftforsynet ånde-
drætsværn og filtrerende åndedrætsværn. Start med at stille spørgsmålet: er der lav koncentration af ilt i luft 
(fx afvist last)? er der giftige gasser (fx svovlbrinte)? Fortsæt indtil en af de to typer åndedrætsværn er valgt, 
ved at følge figuren.

Nej

Nej

Nej

Nej

NejJa

Ja

Ja

Ja

Ja
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Eksempel på valg af filtrerende åndedrætsværn

Det viste eksempel kan varier fra producent til producent, der kan have forskellige filtersystemer til de enkelte 
masketyper. 

Grab and Go!

Et alternativ er en maske med faste filtre, der 
kasseres efter 24 timers brug eller hvis lugten af 
fx organiske opløsningsmidler begynder at trænge 
igennem.

Den viste type er med A2P2 filter, hvilket vil sige 
at den beskytter mod organiske opløsningsmidler 
med et kogepunkt over 65 °C, der har en middelka-
pacitet og partikelfilter, der beskytter mod sund-
hedsskadeligt og giftigt støv.

1 2 3 4

Vælg den enkelte filter 
type der skal anvendes til 
den pågældende opgave 

a. For filter

 

b. Partikler 

 

c. Gasser

Sammensæt filterne i 
den rigtige rækkefølge på 
masken.

Hvis man ikke ønsker at 
sammensætte filteret, 
kan der vælges et kom-
binations filter, der be-
skytter mod flere gasser, 
herunder partikler.

Masken vælges efter:

• Komfort, pasform
• Arbejdssted
• Arbejdets art
• Arbejdets varighed
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Opbevaring

Det er vigtigt uanset type af maske, at den opbe-
vares korrekt. Hvis masken efterlades i arbejds-
området, kan filtret blive nedbrudt af dampe i den 
omgivende luft, samt masken forurenet af snavs 
m.v.

Der findes forskellige løsning som fx bærbar kani-
ster og fastmonteret skabe. Vælg den løsning der 
passer bedst til jeres fartøj og arbejdsområde. 

Start pakken

Der er hos nogle forhandler, mulighed for at vælge 
en startpakke, der bl.a. indeholder maske, filtre, og 
renseservietter. Det giver mulighed for at komme 
godt i gang til en overkommelig pris, inden man 
vælger en dyrere løsning.  

Spørg hos forhandleren, 
hvilken løsning de anbe-
faler til den pågældende 
type arbejde, herunder 
hvilket prisniveau i for-
stiller jer.   

Eksempel på valg af luftforsynet ånde-

drætsværn

Der stilles store krav til brug af røgdykkerudstyr, 
der kræver uddannelse.

Røgdykker udstyret skal minimum forsyne op til 30 
minutters indsats svarende til 1200 liter luft, hvilket 
er en 6 liters flaske med et 200 bar tryk. Udsty-
ret anvendes kun i forbindelse med fx redning af 

personer i last eller tankrum, samt brand. Udstyret 
bruges ikke til almindelige arbejdsopgaver.

Trykbærende udstyr forsynes fra en kompressor 
med tryktank, gennem slange forsynet med filter 
til en maske eller hætte afhængig af arbejdets 
karakter. 

Denne type ånde-
drætsværn anven-
des ved længere 
varende arbejde 
fx svejsning og 
malingsopgaver

Der er krav 
om luft af god 
kvalitet, der skal 
analyseres årligt. 
Kompressoren 
må ikke anvendes 
til andet formål 
fx pneumatiske 
anlæg og trykluft.

Generelt gælder for begge typer luftforsynet ånde-
drætsværn at de kræver løbende kontrol, vedlige-
hold og lovligtige eftersyn. De lovpligtige eftersyn 
skal overholdes, selvom prisen for disse eftersyn 
kan virke afskrækkende.
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Øjne- og Ansigtsværn
Når der skal vælges øjne- eller ansigtsværn er det 
vigtig at tænke på eventuelle gener når det anven-
des. Hvis der er gener, risikerer værnet ikke at blive 
brugt regelmæssigt under arbejdet. 

Når der skal bruges øjne- eller ansigtsværn gælder 
det om at definere faren og vælge derefter.

Beskyttelsesbriller bør generelt vælges med 
sideværn der giver den bedste beskyttelse. Der er 
et stort udvalg med mange forskellige modeller til 
fornuftige priser. 

Generelt skal man være opmærksom på at brillen 
skal være godkendt efter standarden EN 166 krav 
og specifikationer. Mærkningen er trykt på stellet 
eller forefindes i et særskilt dokument. 

Efter standardens nummer skal der være oplyst:

Hvis der bæres briller er der forskellige løsninger 
fx den ovenstående model, hvor der er plads til 
brillen. Ønskes der en permanent arbejdsbrille 
med styrke er det også en mulighed. Denne model 
bestilles hos optikeren.

Arbejdsbeklædning

”Gummi tøj” i den kraftige og holdbare kvalitet til 
fiskeri, er fremstillet af minimum 90% polyvinylk-
lorid (PVC), det samme materiale som anvendes til 
arbejdshandskerne på side 23. 

Det giver noget arbejdstøj der kan modstå stør-
stedelen af de rengøringsprodukter der anvendes 
ombord, samtidig får man noget arbejdstøj der er 
blødt og smidig.

Husk, skal ”gummitøjet” hold længe, skal der 
vaskes efter brug og tørres.

Anvendelsesområde

3 Væsker 8 Lysbuer fra kortslut-
ning

4 Store støv-partikler 9 Smeltemetal og me-
get varme emner

5 Gas og fine støvpar-
tikler

Mekanisk styrke

S Øget robusthed A Slag med høj slag-
styrke

F Slag med lav slag-
styrke

K Modstandsevne 
mod ridser

B Slag med middel 
slagstyrke

N Modstandsevne 
over for dug

F, B, og A kan tilføjes et T hvis afprøvet ved ekstreme 
temperaturer (+55°C og -5°C)
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Risikovurdering - opgaven
 

Gennemgang og oprydning

Første del af processen med at få styr på hvad 
man anvender ombord af kemiske produkter, er en 
kortlægning og gennemgang. Generelt handler det 
om at tage alt ud af skabe og andre gemmesteder 
ombord, registrere produkterne og foretage en 
risikovurdering.

Sikkerhedsdatablad

Faremærkede produkter 
Leverandøren har pligt til at levere et sikkerheds-
datablad (SDS) sammen med alle faremærkede 
produkter. Det kaldes også en leverandørbrugsan-
visning. 

Sikkerhedsdatabladet skal leveres i en papirsudga-
ve sammen med produktet når det bliver købet hos 
en forhandler.  Det er ikke tilstrækkeligt, at forhand-
leren blot henviser til, at I kan hente brugsanvisnin-
gen på en hjemmeside.

Sikkerhedsdatabladet er ligeledes tilgængeligt elek-
tronisk i SMS / RVM systemet sammen med den 
elektroniske arbejdspladsbrugsanvisning (APB). 

Krav til sikkerhedsdatabladet 
Sikkerhedsdatabladet skal altid være på dansk. 
Det er på 16 punkter der beskriver forhold om fx 
sundhed, miljø, førstehjælp, brandbekæmpelse og 
eksponering / personlige værnemidler.

Kvaliteten af sikkerhedsdatabladene kan variere 
meget, og nogle leverandører anvender elektroni-
ske oversættelser, som giver et uforståeligt sprog. 
For at kunne vurdere om et produkt er farligt, er det 
vigtigt, at oplysningerne i sikkerhedsdatabladet er 
korrekte og letforståelige.

Leverandøren skal jævnligt sørge for opdatering af 
sikkerhedsdatabladet. I praksis bør sikkerhedsdata-
bladene derfor ikke være mere end 5 år gamle. 

Besætningen på fartøjet skal have adgang til 
sikkerhedsdatabladene (SDS) for de produkter, de 
bruger. De behøver ikke at være tilgængelige på de 
enkelte arbejdspladser, det skal blot være nemt at 
finde dem. 

Hvis man skal bruge lokale oplysninger som ikke 
fremgår af SDS, står det i arbejdspladsbrugsanvis-
ningen (APB).

Særlig kemisk arbejdspladsvurdering 
Når der anvendes faremærkede kemikalier på et 
fartøj, skal den ordinære arbejdspladsvurdering 
(APV) udbygges med en særlig vurdering af arbej-
det med de faremærkede produkter. 

Hvis der er fare for at blive udsat for påvirkninger 
fra flere forskellige produkter, skal der foretages en 
samlet vurdering af risikoen.

Den særlige APV er fartøjets redskab til at sikre, at 
arbejdet med de faremærkede produkter til stadig-
hed planlægges og udføres sikkert.
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Vurdering af risikoen ved arbejdet kan bl.a. foreta-
ges ved at undersøge, om der bliver arbejdet efter 
de forholdsregler, der er beskrevet i arbejdsplads-
brugsanvisningen (APB), samt om forholdsreglerne 
er tilstrækkelige. 

Produkter, der ikke er faremærkede 
Det er kun kemiske produkter der indeholder mere 
end 1 % af et farligt stof der er mærket med et 
orange faresymbol eller de nye CLP mærkninger. 

Generelt anbefales det at alle produkter har et 
sikkerhedsdatablad. Mange husholdningskemika-
lier er faremærket, men fortyndes i brug, hvilket 
minimerer faren, dog er der fortsat risiko for at der 
fx kan udvikles hudirritation eller allergi.  De fleste 
olieprodukter er ikke faremærket, men bør ligele-
des risikovurderes da restprodukterne kan have 
forskellige farlige egenskaber som fx kan fremkalde 
hudirritation og allergi.
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Registrering i praksis - Arbejdsplads-
brugsanvisningen
Når der skal foretages en risikovurdering af et 
kemisk produkt, er udgangspunktet sikkerhedsdata-
bladet (SDS). Start med at logge på programmet og 
vælg i venstre menu Arbejdspladsbrugsanvisning.  

På de følgende sider giver vi dig et overblik over hvor-
dan arbejdspladsbrugsanvisningens punkter stemmer 
overens med sikkerhedsdatabladets punkter.  

Dette er med til at skabe overblik og guider dig 
igennem de relevante informationer, du skal bruge 
for at foretage en sikker risikovurdering af produk-
ter inden arbejdet påbegyndes.

For at lette arbejdet når vurdering foretages, er de 
fleste punkter forsynet med rullemenuer hvor du 
kan vælge fra standardsætninger. 

Punkt 1 Produktets navn

  Produktets navn

  Anvendelse

  Kontaktoplysninger
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Punkt 2 Faremærkning

Hvert faremærke er knyttet til et antal H-sætninger 
(Risikosætninger - R), som angives i SDS´en under 
punkt 2. Listen viser hvilke H-sætninger der er 
anvendt.

Når H-sætning vælges fra rullemenuen og APB 
gemmes vises det valgte faremærket med tilhøren-
de H-sætninger.

Sundhedsfare

H302 - Farlig ved indtagelse 

H312 - Farlig ved hudkontakt 

H332 - Farlig ved inånding 

H315 - Forårsager hudirritation 

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation 

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion 

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene 

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

Ætsende

H290 - Kan ætse metaller 

H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden  

           og øjenskader

Brandfarlig

H221 - Brandfarlig gas 

H223 - Brandfarlig aerosol 

H226 - Brandfarlig væske og damp
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 Miljøfare

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer 

H411 - Giftig for vandlevende organismer,  

           med langvarige virkninger 

H413 - kan forårsage langvarige skadelige virkninger for  

            vandlevende organismer

 Kronisk sundhedsfare

H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer  

            eller åndedrætsbesvær ved indånding 

H350 - Kan fremkalde kræft 

H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft

 Akut giftig

H301 - Giftig ved indtagelse 

H311 - Giftig ved hudkontakt 

H331 - Giftig ved indånding

 Gasser under tryk

H280 - Indeholder gas under tryk, kan eksplodere  

            ved opvarmning  

H281 - Indeholder nedkølet gas, kan forårsage  

            kuldeskader

 Eksplosiv

H201 - Eksplosiv 

H204 - Fare for brand 

H241 - Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning

 Brandnærende H270 - Kan forårsage eller forstærke brand
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Punkt 4 Forholdsregler ved førstehjælp
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Punkt 5 Brandbekæmpelse

Punkt 6 Forholdsregler over for udslip og uheld
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Punkt 7 Håndtering og opbevaring

Punkt 8 Eksponeringskontrol / værnemidler
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Punkt 13 Forhold vedrørende bortskaffelse
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Punkt 15 Oplysninger om regulering

Andre punkt ikke relateret til sikkerhedsdatablad

Punkt 16 Anvendelsesområde

Beskriv kort hvor produktet anvendes fx rengøring og nedvasking af dæk

Punkt 17 Supplerende oplysninger

Beskriv kort om der kærves særlig uddannelse, MAL-kode på produktet m.v.

Punkt 18 Sikkerhedsdatablad

Vælg fra listen sikkerhedsdatablad for produktet. Findes sikkerhedsdatablad ikke på listen kontakt fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd på post@f-a.dk
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Arbejdspladsvurdering – APV

1
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3

Risikovurdering 
Beskriv risikoen ved arbejdet med de 
kemiske produkter og hvilke forholdsregler 
/ sikkerhedsforanstaltninger I har truffet 
før arbejdet påbegyndes, samt under og 
eventuelt efter arbejdet

Sikkerhedsinstruktion 
Sikkerhedsinstruktion supplerer APB, med 
oplysninger om risikoen og sikkerhedforan-
staltninger ved arbejdet med det kemiske 
produkter.

Brug gerne billeder til at illusterere 
hvilke værnemidler man skal anvende og 
eventuelt hvordan arbejdet udføres (enkelt 
billedeserie).

2

Generelle arbejdsmiljømæssige 
forhold
Kemiske påvirkninger
Vurder ud fra ovenstående gennemgang 
risikoen til:

• Minimal
• Nogen
• Særlig
• N/A – hvis der ikke er kemi ombord
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20 Hygiejneforordningen for animalske fødevare, bilag III, afsnit VIII, kapitel I, del I, B, punkt 3

Arbejde i Tank og Lastrum 
I gennem årene har der været alvorlige ulykker 
ved arbejde i tanke og lastrum. Det er muligt at 
forebygge ulykker, fx gennem grundig planlægning 
af arbejdet og ved at tage de rigtige forholdsreg-
ler. Under særlig risikobetonet arbejdet kan der 
anvendes forskellige tekniske hjælpemidler, der 
medvirker til en sikker gennemførsel af den eller de 
pågældende opgaver.

Hvordan opstår faren 

Når industri fisk fanges vil de meget hurtig antage 
den omkringliggende vandtemperatur, dette gælder 
også når de opbevares i lasten uden tilstrækkelig 
nedkøling. 

Ved en høj temperatur tiltager forrådnelsesproces-
sen, under frigivelse af svovlbrinte og andre giftige 
luftarter. Derunder frigives kultveilte, der fortrænger 
luftens ilt.

Ved høje temperaturer fx i sommer perioden, frem-
skyndes dannelsen af svovlbrinte, der kan nedsæt-
tes ved at sænke temperaturen i lasten til under 
3°C på 6 timer, hvis dette er muligt. 

Når man har dagfiskeri uden eller med begrænset 
nedkøling af fisken, skal man være særlig opmærk-
som på koncentrationen af svovlbrinte inde, man går 
ned i lasten, samt under arbejdet i lasten. Derunder 
skal man sikre sig at der er tilstrækkelig ilt. 

”Hvis der ikke skal udvikles gas i lasten, så kræves det at 
 køling er i orden”    

Læge Gert Thomsen

Svovlbrinte fremkommer når fisk fordærves, hvilket 
er en naturlig proces der starter lige fra fisken er 
fanget til den er forarbejdet til konsum eller indu-
stri.

Figuren viser den anbefalede tid og temperatur for nedkøling 
af fisk. Det anbefales at fisk nedkøles til 3°C indenfor 6 timer. 

Forrådnelses proces

Temperatur °C

Tid

0°C

Temperatur °C

Tid
0°C

3°C

2°C

6 timer 16 timer
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21 VSP Svovlbrinte, 2010 Niels-Peder Nielsen
22 Nordic institute, Product sustainability and environmental chemistry and toxicology 2014

Hvis lasten består af f.eks. en ”blød” fiskevare der 
bliver klemt sammen, vil iltindholdet med tiden fal-
de jo tætter man er på bunden (anaerobt forhold). 
Det iltfattige miljø giver risiko for dannelse af store 
mængder svovlbrinte, der i form af små gasbobler 
ganske langsomt bevæger sig op mod overflade og 
frigives til luften.21 

Svovlbrinte flyttes let af vindbevægelse f.eks. når 
der anvendes spuling af fisk til pumpe i lasten eller 
under rengøring. Under dette arbejde er der ligele-
des risiko for at der opstår aerosoler (små dråber), 
som indeholder fiskesaft, forrådnelsesbakterier og 
sundhedsfarlige stoffer. 

Fakta om svovlbrinte 22

Hydrogensulfid (H2S) også kaldt svovlbrinte er en 
af de mest giftige gasser, der ikke er synlig og kan 
tilmed danne eksplosiv luftarter ved en blanding 
med atomsfærisk luft. 

Svovlbrinte har en meget karakteristisk ubehagelig 
lugt af rådne æg, men ved høje koncentration over 
100 - 150 ppm lammes lugtesansen, det er derfor 
vigtig at bruge gasmåler inden man går ned i 

lasten og under hele arbejdet. 

Gasmåleren har en lav alarm ved 5 ppm, hvor 
der ved langvarig udsættelse kan opstå kvalme, 
tåreflåd af øjne, hovedpine eller tab af søvn.

Gasmålerens anden alarm er ved den hygiejniske 
grænseværdi på 10 ppm, hvor der kan opstå 
træthed, mistet appetit, hovedpine, svimmelhed og 
dårlig hukommelse. 

Hvis koncentration er på 50 - 100 ppm kan man 
opleve hoste, øjenirritation, tab af lugtesansen efter 
5-15 minutter, efter 15-30 minutter problemer med 
vejrtrækning, og døsighed og halsirritation efter 1 
time. 

Koncentration Giftige gasser
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Luft flyttes
Svovlbrinte og
andre gasser

”Der skal kun et kvart kilo dårlig fisk til at forurene et lastrum  
med den giftige gas svovlbrinte”   

Læge Gert Thomsen
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23 Arbete och Hälsa nr. 2001:14. 127.Hydrogen Sulphide

Ved 500 – 1000 ppm er der tale om hurtig bevidst-
løshed eller øjeblikkelig kollaps efter 1 til 2 vejrtræk-
ninger, hvor døden indtræffer indenfor få minutter.

Hvilke symptomer skal jeg være opmærksom på 23

”Hvis du trækker vejret en til to gange i det, så   
ligger du på dørken” 

”Svovlbrinte virker på mange måder, men primært hvor  
den har den meget hurtige virkning, der er den en   
nervegas som lammer nervesystemet, der får os til  
at glemme at trække vejret”   

Læge Gert Thomsen

Koncentration Symptomer

0,02 - 0,13 ppm Lugtgrænse

5 ppm Aktionsværdi - første alarm på gasmåler (HGV)

10 ppm Grænseværdi - anden alarm på gasmåler (HGV 8 timer)

20 - 30 ppm Mulig træthed, appetitløshed, hovedpine, irritabilitet, dårlig hukommelse, svimmelhed

50 - 150 ppm Virker meget irriterende på øjne og slimhinder, samt kan giver hovedpine, svimmelhed,  
kvalme, mavesmerter og diarré

150 - 300 ppm Brændende smerte i øjnene, syns problemer samt stærk hovedpine

300 - 500 ppm Der kan i løbet af mindre end en time opstå åndenød, hoste, livsfarlig vand i lungerne  
(lungeødem) og bevidstløshed

500 - 1000 ppm Indenfor nogle få minutter kramper, bevidstløshed, åndedrætsstop og død
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Sikkerhed inden arbejdet påbegyndes 

Der er flere tiltag som er vigtige inden arbejdet 
påbegyndes. Vurder risikoen inden der åbnes ned 
til lasten både i søen og i havn, fx hvilken årstid, da 
en varm sommer giver øget risiko, fangstens be-
skaffenhed og hvor lang tid er der gået ind fangsten 
landes. Hvis der lugter kraftigt af svovlbrinte på 
dækket, bør der ikke åbnes til lasten uden brug af 
luftforsynet åndedrætsværn (afvist last). 

1. God rengøring
2. Tilstrækkelig nedkøling af lasten under fiskeri
3. Tilstrækkelig ventilation (mekanisk)  

under losning  
4. Godkendt H-sele med bajonetlukke  

og to D-ringe
5. Gasmåler. Det anbefales at anvende  

en gasmåler med tre sensorer, ilt,  
kulilte, og svovlbrinte

6. Tilgængelig luftforsynet åndedrætsværn  

Vær at vide om sikkerhedsudstyr 
Arbejde i industrilast med industrifisk kræver at 
man anvender følgende personlige værnemidler:

Sikkerhedsbælte

H-Sele der er forsynet med bajonetlukke og to 
D-ringe. Det anbefales med D-ring på ryggen og på 
brystet. Sørg for at den er 
godkendt til personer med 
vægt op til 140 kg og god-
kendt i henhold til standar-
derne EN 361 samt OSHA, 
ANSI, CSA,  AS/NZS.

Mekanisk ventilation
Mekanisk ventilation der 
kontinuerligt tilfører frisk 
luft til lastrummet. Venti-
lationen kan fx være en 
”kornblæser” med en ka-
pacitet på minimum 1700 
m3/time forsynet med en 
fleks slange.

Gasmålere
Måling af gas kan foregå med en hånd pumpe, 
som den viste model. Med håndpumpen måles der 
ofte kun for en gas. Princippet er at man pumper 
luft gennem et prøve rør, der måler koncentration 
i det pågældende arbejdsområde. For svovlbrinte 
tager målingen 6 minutter.

Den foretrukne metode til måling, er med gasmå-
lere. Fordelene er mange bl.a. kan der måles flere 
gasser samtidig og der måles kontinuerligt. Bl.a. 
måles der for ilt koncentration i luften, der er en 
fordel, da svovlbrinte fortrænger ilten.

Luft
tilføres

Svovlbrinte og
andre gasser
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Hvem har ansvaret 

Skibe i havn er omfattet af Arbejdstilsynets 
regler med losning af industrifisk 
 
Ansvaret for medarbejdernes sikkerhed følger CVR 
nummeret, hvor den der stiller tekniske hjælpe-
midler til rådighed skal sikre at det lovpligtige 
sikkerhedsudstyr er tilsted, herunder at brugerne er 
instrueret i korrekt brug af det pågældende udstyr.

”Ude på søen er det Søfartsstyrelsen der er myn-
dighed for sikkerhed til søs. Når man så kommer i 
havn og skal i gang med losning og lastning, så er 
det Arbejdstilsynet der er myndighed”  

”Hvis man har et lastfirma til at få lasten op, så er det 
arbejdsgiveren for de personer, der har ansvaret. Det 
er også arbejdsgiverens ansvar, for dem der går nede 
i lasten at der er det rigtige redningsudstyr til stede.”

”Hvis der er uheld i la-
sten, så kommer der en, 
to og tre flere personer 
til, der skal hjælpe op. 
Det er også derfor disse 
ulykker er så farlige, det 
kan hurtig blive til to, tre 
og fire dødsulykker”

Jens Skovgaard Lauritsen 
Arbejdstilsynet

  

Til søs gælder Søfartsstyrelsens regler 

”Søfartsstyrelsens regler er for alle industrifiskere 
uanset størrelse, at de skal have:

• Arbejdstilsynets vejledning ombord. Med-
delelse nr. 4.04.12 Arbejde med losning af 
industrifisk på skibe i havn 

• De skal have sikkerhedsudstyr for at imøde-
gå faren for giftige gasser i industrifiskelaster.

• Besætningen skal være instrueret i brugen 
af udstyret ombord 

Hvis der er en ulykke, 
er det skipperen der vil 
blive draget til ansvar 
eventuelt sammen 
med rederen, hvis der 
har manglet i udstyr 
ombord.” 

Bo Berggren 
Søfartsstyrelsen
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Indsatskort - Gas 

• Forlad lasten omgående

• Sørg for ventilation 
• Foretag nye målinger fra sikker afstand 

ADVARSEL!

Gå kun ned i lasten med godkendt luftforsynet åndedrætsværn.

HUSK! 

• Du skal være uddannet og instrueret i brug af udstyret.  
God praksis er løbende kontrol og vedligehold af udstyret.

• Ved evakuering af person bruges H-selens D-ring til at  
fastgøre sikkerhedslinjen. 

• Hvis der ikke anvendes H-sele anvendes slynge eller kejs.

FARE
GIFTIGE OG KVÆLENDE LUFTARTER

 

DET ER FORBUDT AT GÅ NED, FØR MÅLINGER ER FORETAGET

SIKKERHEDSSELE OG LIVLINE SKAL BENYTTES

DER SKAL VÆRE VAGT VED LUGEN

   HØJ ALARM I LASTEN 

   EVAKUERING AF PERSON

   TIL SØS - JRCC/SOK   TLF.: 89 43 30 99

   PÅ LAND -  ALARM  TLF.: 112



55ARBEJDE I TANK OG LASTRUM

24 Beredskabsstyrelsen, Indsatskort for kemikalieuheld, Chlor 265/1017

Fakta om giftige gasser fra blanding af kemiske 

produkter

Man siger at en syre og en base giver et salt og 
vand, men blandes disse to produkter sammen 
sker der en ukontrolleret reaktion under stor varme-
udvikling.

Blandes der derimod en syre eller base med et 
klorholdig produkt, udvikles der giftige klorgasser 
under kraftige varmeudvikling.

Forholdsregler ved sammenblanding af rengø-
ringsprodukter og klor
Klorgasser ødelægger fedtvævet hos mennesker. 
Inhalering af luft der indeholder blot 1 % (10 ppm) 
klor betyder umiddelbart fare for liv og helbred, 
fordi der dannes saltsyre i luftveje og lunger. 
Voldsom påvirkning af saltsyre (hydrogenklorid) har 
sundhedsskadelig effekt på øje, lunger, næse, hud 
og svælg, da saltsyre er stærkt ætsende.

Udsættelse for klor – farlige koncentrationer 24

3 – 6 ppm Svie i øjne, næse og svælg samt hovedpine

14 – 21 ppm, 30 – 60 minutter Irritation af svælg samt umiddelbare hosteanfald

30 – 430 ppm, 30 minutter Dødelig
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Symptomer ved indånding
Svie i næse, mund og svælg. Hoste, åndedræts-
besvær, blodigt opspyt og smerte i luftveje. Blålig 
misfarvning af hud og slimhinder. Feber. Bevidst-
løshed.

Forholdsregler ved sammenblanding af rengø-
ringsprodukter
Sammenblanding af kemiske produkter skal ske 
efter leverandørens anvisninger fx malingsproduk-
ter ved tilsætning af fortynder.

Anvend værnemidler når der arbejdes med kemiske 
produkter.

Omhæld ikke kemiske produkter til anden emballa-
ge. Anvend kun original emballage med eventuelt 
pumpe eller andet hjælpemiddel når produktet skal 
hældes op til brug.

Følg leverandørens doserings vejledning. 

ADVARSEL
GIFTIGE OG KVÆLENDE LUFTARTER

 

BLAND ALDRIG KEMISKE PRODUKTER SAMMEN 

BLAND ALDRIG KEMISKE PRODUKTER SAMMEN MED KLOR
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Gennemgang af kemien ombord i 
praksis
Kemiguiden er en rejse mod sikker håndtering af 
kemikalier, der anvendes i hverdagen.

Vi har med dette materiale, blandt andet ønsket at 
give en generel viden om:

• Hvilken risiko der er ved at anvende  
kemiske produkter.

• Hvad er faremærkede produkter
• Eksempler på typiske anvendte  

faremærkede produkter.
• Eksempler på hvilke værnemidler  

der kan anvendes
• Risikovurdering i praksis 

Med denne viden, er I klar til at gå i gang med den 
praktiske opgave, at få registreret alle anvendte 
kemiske produkter. Tag alt ud af skabe og gemme-
steder. Anvend skemaet på de følgende sider, så er 
I kommet godt i gang.

Uddannelse

Jf. Søfartsstyrelsen meddelelse A, kapitel II kemi-
ske arbejdsmiljøpåvirkninger, regel 6.3. De arbejds-
tagere, der arbejder med farlige stoffer og materi-
aler skal inden arbejdet udføres gennemgå en af 
Søfartsstyrelsen godkendt undervisning. Dette skal 
dokumenteres.

Uddannelsen der udbydes af SEAHEALTH, består 
af et hæfte og en CD.

www.seahealth.dk
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PRODUKT OVERSIGT

PRODUKT NAVN ANVENDELSE OMRÅDE
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KLASSIFICERING
SDS

ANVENDES

PRODUKT NAVN INDE UDE

KORTLÆGNINGEN
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VÆSENTLIGE FARER VED ARBEJDSPROCESSERNE

RISIKO FOR PÅVIRKNINGER

ANVENDTE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER OG ARBEJDSTØJ
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FORHOLDSREGLER VED UHELD, ULYKKE, UDSLIP, BRAND ELLER ANDEN UDSÆTTELSE  

FOR DET PÅGÆLDENDE PRODUKT

FØRSTEHJÆLPSUDSTYR – PLACERING (EVT. TEGNING ELLER PLAN)

BRANDSLUKNINGSUDSTYR – PLACERING (EVT. TEGNING ELLER PLAN) 
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OPBEVARING AF PRODUKTET (PLACERING)

BORTSKAFFELSE AF REST / TOM EMBALLAGE

BEMÆRKNINGER 
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Tak til vores kilder

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Tjenste siger særlig tak til de der har bidraget med materiale til denne guide.

• Sundströms AB

• Elka rainware

• Plum

• 3M Denmark

• Kemilux.fo / skovbo ren

• Besma

• www.arbejdsmiljoforskning.dk

• www.videncenterforallergi.dk

• www.styrpaastofferne.dk

• Arbejdsmiljøviden.dk

• Kemikalier i hverdagen

• Arbejdstilsynet

• Europæisk kemikalie database

• CAS kemikalie database

• Handskeguiden.dk

• Forbrugerkemi.dk

• Sundhed.dk 

• Centers for Disease Control and Prevention
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Bilag 1 Kodenummer Søfartsstyrelsen
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