Tryggheten med att hyra
Våra medlemsföretag är kunniga och hjälper dig att
välja rätt utrustning för att undvika exponeringen av
kvartsdamm. Genom våra medlemsföretag får du:
• Professionell rådgivning
•F
 örslag på kompletta paket av skyddsutrustning
– rätt skydd till rätt jobb
• Tillgång

till moderna nyservade maskiner som är
rengjorda på rätt sätt och som har lämpliga filter.

Så skyddar
du dig mot
kvartsdamm
Rätt utrustning räddar liv!

Välkommen till din närmaste maskinuthyrare för
mer information om hur du bäst kan skydda dig
mot kvartsdamm.
Swedish Rental är branschorganisationen för
företag som hyr ut säkra maskiner och lokaler med
rätt utrustning och tjänster. Vi driver arbetsmiljöfrågor för säkrare byggarbetsplatser, ger kunskap
om hållbarhet och miljö där branschpraxis och
trygga villkor är en viktig del.
Kontakta oss för mer information på:
Telefon: 08-400 268 90
E-post: info@swedishrental.se
eller läs mer på www.swedishrental.se
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Vad är kvartsdamm och
varför är det farligt?

Så skyddar du dig
mot kvartsdammet

Varför är kvarts farligt?
Kvarts finns i våra vanligaste bergarter. De små partiklarna
i kvartshaltigt damm kan ge allvarliga lungsjukdomar,
främst silikos som är obotlig, men även KOL och cancer.

Kvartspartiklarna är mycket små och det farliga dammet är inte synligt för ögat. Detta gör arbetssituationen
särskilt förrädisk. Använd vår checklista och minimera
riskerna:

Det kan gå lång tid innan sjukdomen bryter ut men vid
hög exponering kan det gå snabbare än 10 år. Det farligaste
dammet syns inte och kan finnas kvar i luften två veckor!
Var finns kvartsdammet?
Farligt kvartsdamm finns t.ex. i damm från vägar, stenoch betongarbete, slipning av spackel och damm som
rörs upp vid städning eller filterbyte.

Planera ditt arbete
Gör en riskanalys där du minimerar dammet
(Arbetsgivaransvar)
Fånga in kvartsdammet så nära källan som möjligt
Använd punktutsug (sugkåpa), stoftavskiljare och
luftrenare, personlig skyddsutrustning i sista hand

Du exponeras för och kan andas in kvartsdamm vid
bilning, borrning, slipning och sågning i sten eller berg.

Punktutsug (sugkåpa) för handhållna maskiner

Tänk efter innan!
Alla som arbetar med kvartshaltigt material ska ha
kunskaper om kvartsens hälsoeffekter och hur man
förebygger dessa. Innan arbete med kvarts påbörjas
ska en riskbedömning göras av arbetsledningen.

Byt stoftavskiljare istället för filter
(Tips från oss uthyrare!)

Om det behövs åtgärder t.ex. särskilda arbetssätt,
personlig skyddsutrustning eller medicinska kontroller,
ska det finnas skriftliga instruktioner för dessa.
Åtgärder ska dokumenteras och utrustningen ska
kontrolleras regelbundet, minst var sjätte månad.
Fakta
Kvarts är ett kristallint mineral som ingår i våra vanligaste
bergarter granit och gnejs samt i sandsten, skiffer,
kvartsit och flinta.
Regler om kvarts finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter
AFS 2015:2 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön.
OBS! Vissa bestämmelser i föreskrifterna om kvarts är
belagda med sanktionsavgift.
Krav på medicinska kontroller finns i AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet 4, 8-9 §§ samt 27-32 §§.

Stoftavskiljare med rent H13 filter vid alla
dammalstrande maskiner

Välj luftrenare som byter luft i lokalen minst
tio gånger per timme
Vid personligt skydd använd halvmask med
P3-filter
Använd fläktmatad skyddsmask vid tungt eller
längre arbete (mer än två timmar)
Kontrollera regelbundet täthet och undertryck
på all utrustning och inkapsling
Större maskiner t.ex. för kapning, kan utrustas med
tillbehör som binder dammet med vatten
eller kemikalier
Förarhytt måste vara försedd med ventilation och
filter, t.ex. filterklass F8
Städa ofta men sopa inte utan använd skyffel,
gummiskrapa, stoftavskiljare eller spola
Tvätta händer och duscha direkt efter jobbet
Byt arbetskläder ofta
Ät inte i samma lokal som arbete pågår
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