CHECKLISTA FÖR VVS, isoleringsarbete
– Lim och andra kemiska produkter

SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN

SÅ HÄR GÖR DU

Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Chefen/arbetsledaren
ska i samverkan med skyddsombudet använda checklistan som
underlag och hjälpmedel vid planering av isoleringsarbete.

Steg 1: Chefen/arbetsledaren går igenom checklistan och ställer
frågorna.

Checklistan är uppdelad i åtta kategorier:

• Kryssa Nej om risken behöver analyseras.

• Arbetsplanering – planering och organisation av arbetet.

Steg 2: Chefen/arbetsledaren gör i samverkan med skyddsombudet
en enkel analys av risken. Vad kan t ex hända om personlig skyddsutrustning saknas? Om risken eller effekten är hög ska kontrollpunkten åtgärdas snarast.

• För montören på plats – tillstånd, kontroll av stegar m m.
• Arbetsplatsen – vad som är viktigt när man är ute på en
arbetsplats.

• Kryssa Ja om allt är som det ska.

• Arbetsmetoder – lim och bearbetning av skålar m m.
• Fungerande rutiner – företagets rutiner.
• Isoleringsmontörernas kunskaper – kunskap om rutiner
hur man arbetar säkert vid isolering.
• Utrustning för säker och bra arbetsmiljö – utrustning och
skyddsutrustning.
• Lim och andra kemiska produkter – lim och säkerhetsdatablad.
ARBETSPLATSENS UPPGIFTER

Låg risk eller grönt. Risker som bedöms vara så låga att de inte kräver någon åtgärd, till exempel för att de kan medföra endast mycket
liten skada.
Medelhög risk eller gult. Risker som bedöms vara ganska allvarliga
och som kräver någon typ av åtgärd, inom rimlighetens gräns.
Det kan till exempel handla om risker vid användning av kemiska
produkter eller risk att snubbla och falla över saker som ligger och
skräpar på golvet.

Checklistan ifylld av:

Hög risk eller rött. Risker som kan medföra allvarlig skada eller dödsfall och som måste åtgärdas snarast, till exempel risk för att falla ner
från en hög höjd.
Steg 3: Om risken är medel eller förhöjd ska en handlingsplan tas
fram. På www.prevent.se går det att ladda ner en mall för en handlingsplan.

Plats:
Datum:

LIM OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER
57. Om lim med lösningsmedel används,
har ni kontrollerat om det går att byta till
vattenburet lim?

58. Om det förekommer att härdande lim
används (epoxi, polyuretan eller akrylatlim):
a. Har ni undersökt om ni kan byta till
kontaktlim? (Innebär mindre risker och ni
slipper krav på medicinska kontroller och
särskild utbildning.)

Ja

Nej
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Kommentar

b. Har alla som arbetar med limmet
genomgått medicinsk kontroll och görs
återkommande kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (härdplaster)?

c. Har alla som arbetar med limmet
utbildning om risker och skyddsåtgärder
(enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter)?

d. Undviks hudkontakt med limmet och
inandning av ångor (andningsskydd kan
behövas)?

59. Finns aktuella säkerhetsdatablad för
alla kemiska produkter som är märkta
med rödvita faropiktogram (eller orange
farosymboler)?

60. Finns en förteckning över alla kemiska produkter som är märkta?

61. Övrigt?
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