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Hanteringsföreskrifter vid användning av lim, färg och relaterade
kemikalier
1. Innan du använder ett nytt lim eller färg som du har handlat själv, anmäl det alltid till en instruktör
(Jan-Åke, Göran, Claes eller David)
2. Läs genom produktens skydds- och hanteringsföreskrifter. Kontrollera noga om:
a. det föreligger hälsorisker vid hanteringen eller användningen av produkten
b. det behövs skyddsutrustning
c. redogör med en instruktör, vi hjälper gärna till.
3. Lagra bara små mängder lim och färg och bara i ventilerade skåp. Redogör alltid först med en
instruktör (Jan-Åke, Göran, Claes eller David)

Målerirummet på IKDC – Allmänna regler
1. Rummet saknar ventilation anpassad till måleriarbete. Målning är därför endast tillåtet i dragskåpen.
Alla större detaljer skall målas i målerirummet som finns i A-huset, kontakta Claes eller David.
2. Det är absolut förbjudet att hälla ut färg, terpentin, lacknafta eller andra kemikalier i vasken. Rengör
penslarna vid anvisad plats. Tvättvatten tas om hand av instruktörerna.
3. Tänk på miljön:
a. torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dem med vatten.
b. alltid torka ur penslar så långt det är möjligt och skölja dem i en burk med vatten, matolja
eller i sista hand lösningsmedel. Torka sedan av penslarna igen, innan du rengör dem under
rinnande vatten.
c. ta hand om tvättvätska och färgrester. Det är farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation.
4. All förtäring av mat eller dryck samt applicering av kosmetika är absolut förbjudet!
5. Använd lämplig skyddsutrustning som skyddsmask, ögonskydd, handskar och tåliga kläder
6. Vid spill på huden tvätta med tvål och vatten
7. Vid stänk i ögonen använd ögon dusch
8. Efter avslutat arbete ställ tomma färgburkar och övrigt förbrukat material på anvisad plats.
9. Redogör med en instruktör om färgburkar, lim, mm som skall förvaras

