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KODENUMRE 
          & værnemidler

Byggeriets Arbejdsmiljøcenter

Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter
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Herlev 

Hørkær 14, 1. th.
2730 Herlev
Tlf. 4450 7080
Fax 4450 7090

Fredericia 

Oldenborggade 1A, 2. th.
7000 Fredericia
Tlf. 7591 0199
Fax 7591 3250

Aarhus 

Rundhøjtorvet 3, 1.
8270 Højbjerg
Tlf. 8614 5550
Fax 8614 2646

Vodskov 

Vodskovvej 28
9310 Vodskov
Tlf. 9634 0008
Fax 9829 1489

Hvis du har spørgsmål som denne 
guide ikke giver svar på er du 
velkommen til at kontakte BA.
Vi står til din rådighed med alt hvad 
der vedrører arbejdsmiljøet.

www.bamce.dk

I denne kodenummer-guide finder 
du de mest anvendte kodenumre 
og arbejsmetoder med tilhørende 
værnemidler.
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Gruppe 1

Afsyring 10

Cement/Mørtel 11

Beton 12-13

Formolie/Curing/
Forsegling 14-15

Gruppe 2

Gruppe 3 Gruppe 3

Epoxybaseret cement/
Injektionsmidler 16

Lime/ 
Klæbemidler 18-20

Klæbeankre 20

PU-skum/ 
Fugeskum  21

Gulvbelægning 22-23

Vådrumsprodukter 24

Vandtætning/
Overflade- 
behandling 25

Fugemasser 26

Træbeskyttelse 27

Maling 28-31

Sådan bruger du kodenummer-guiden:
1. Find de sider, der omhandler produkttypen – brug farverne.
2. Find den arbejdsmetode du skal bruge.
3. Vælg personlige værnemidler ud fra produktets kodenummer.
4.  Er du i tvivl eller findes kodenummeret for det produkt, du 

skal bruge ikke i guiden så kontakt din mester, formand, 
sikkerhedsrepræsentant eller BA.

Hvorfor kodenummer?  4

Eksempler på produkter 5

Hvad betyder symbolerne? 6

Hvordan bruges guiden? 7

Særlige forhold 8

Skema for værnemidler 9
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HVORFOR ER DER ET KODENUMMER?    
I bygge- og anlægsbranchen bruges 
mange forskellige produkter: malinger, 
lime, fuge- og spartelmasser, fortyndings-
midler til malinger m.m. samt produkter, 
der bruges før og efter arbejde med oven-
nævnte produkter, som f.eks. rensemidler.
Alle disse produkter kan påvirke dit hel-
bred og skal derfor have et kodenum mer. 
Det er ikke et krav at kodenummeret skal 
stå på emballagen, men det skal stå i 
sikkerhedsdatabladet (leverandør brugs-
anvis ningen) og i arbejdspladsbrugsanvis-
ningen. 
Sørg derfor altid først for at få fat i et 
sikkerhedsdatablad fra leverandøren, når 
et nyt produkt skal tages i brug.
Ud fra kodenummer og arbejdsmetode er 
der i lovgivningen fastsat krav til hvilke 
værnemidler du skal anvende.

Det er ikke tilladt at bruge produkter 
med kodenumre uden årstal. De to tal 
angiver tilsammen, hvilke personlige 
værnemidler du skal anvende, når du 
bruger produktet.

Tallet før bindestregen
Tallet før bindestregen fortæller, 

hvilken type åndedrætsværn du skal 
vælge for at sikre at du ikke indånder 
dampe (bl.a. organiske opløsningsmi-
dler) fra produktet. Stigende tal før 
bindestregen indebærer større fare for 
indånding af dampe og medfører derfor 
stigende behov for åndedrætsværn. Det 
laveste tal er 00- og det højeste er 5-.

Tallet efter bindestregen
Tallet efter bindestregen fortæller 
hvilke øvrige værnemidler du skal 
bruge for at beskytte dig mod  kontakt 
med produktet (hud, øjne, luftveje 
(indånding af støv og sprøjtetåge) 
samt utilsigtet indtagelse). Stigende 
tal indebærer større fare ved kontakt 
og medfører derfor stigende behov for 
personlige værnemidler. Det laveste tal 
er -1 og det højeste er -6.          

Hvad er et kodenummer?
Et kodenummer består af to tal med 
en binde streg imellem samt et årstal.

 Kodenummer.
         1993

3 - 1

Fare ved 
kontakt eller 
indtagelse 

Fare ved 
indånding 
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EKSEMPLER PÅ PRODUKTER   
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Kodenr. Eksempler på produkter

00- Vandbaseret plastmaling

0- Vandbaseret alkydmaling

1- Lugtfri petroleum

2-
Maling med mineralsk 
terpentin

3- Mineralsk terpentin

4- Acetone

5- Koncentreret saltsyre

Kodenr. Eksempler på produkter Risiko for skader

-1 Vandbaseret plastmaling
Risiko ved indånding af sprøjtetåge  
og ved længerevarende tilsmudsning

-2 Kølervæske (ethylenglycol) Risiko ved indånding af sprøjtetåge  
og utilsigtet indtagelse

-3 PU-skum/fugeskum Irritation, mulig allergi

-4 Cement, koncentreret saltsyre Ætsningsfare

-5 Epoxy-fugemasser Stor risiko for allergi

-6 Styren-spartelmasser Kræftrisiko, giftig
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Hvad betyder symbolerne for værnemidlerne:

Når andre arbejder  
i nærheden
Sundhedsfarlige påvirkninger kan 
forekomme indtil produktet er tørret/
hærdet og området er effektivt 
udluftet, d.v.s. også efter at arbejdet  
er færdigt. Det er derfor vigtigt og et 
lovkrav at beholde de personlige 
værnemidler og det særlige arbejds tøj 
på indtil der ikke længere er nogen 
fare for påvirkning.
Man må ikke udsætte andre for sund- 
hedsfarlig påvirkning fra ens arbejde. 
Hvis det er nødvendigt at flere udfører 
arbejde i nærheden af hinanden sam-
tidig, skal de både beskyttes mod på-
virkninger fra deres eget arbejde og 
mod påvirkninger fra de andres 
arbejde.

HVAD BETYDER SYMBOLERNE?

H
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Udendørs: Indendørs:

Ja Nej Ja Nej

Lyseblå:
Krav ved kontakt 
med stoffet

Halvmaske 
med 

kombifilter

Luftforsynet 
halvmaske

Luftforsynet 
helmaske

Helmaske 
med 

kombifilter

Beskyttelses- 
dragt med  

hætte

Handsker Ansigtsskærm

Lysegrå:
Ingen krav til 
værnemidler

Mørkeblå:Altid krav om værnemiddel
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HVORDAN BRUGES GUIDEN?

1.  Find gruppe 
og produkt

4. Find kodenummer
2.  Find anvendelse 

ude/inde)   3. Find påføringsmiddel

5. Aflæs  
værnemidler

6. Læs noter
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Gruppe 

1

SÆRLIGE FORHOLD
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Lavtkogende væsker
Dampe fra nogle typer stoffer kan ikke 
tilbageholdes effektivt af almindelige 
gasfiltre (kulfiltre). Det gælder f.eks. 
lavtkogende væsker som sprit (ethanol), 
acetone og formaldehyd. Hvis denne 
type stoffer findes i produkterne, og der 
samtidig er krav om åndedrætsværn, 
skal masken altid være luftforsynet. 
Leverandøren har pligt til at gøre brugeren 
opmærksom på dette sammen med 
kodenummeret. Eks.: 

2-1 (1993). 
Indeholder lavtkogende væsker. 
Eventuelt åndedrætsværn skal 
være luftforsynet.

Varme flader
Undgå at arbejde med produkter på 
varme flader (over 35°C). Kan fladen ikke 
køles af, skal der vælges værnemidler, 
som om kodenummeret var et tal højere 
før bindestregen, f.eks. 3-1 for et produkt 
med kodenummer 2-1.

Hvis der skal bruges åndedrætsværn skal 
det altid være en helmaske.

Valg af produkt?
Et produkt med et højt kodenummer 
må normalt ikke bruges, hvis det kan 
erstattes af et produkt med et lavere 
kodenummer. 

Derudover er der direkte forbud mod at 
bruge visse produkter, f.eks. malinger 
til indendørs brug, hvor tallet før binde-
stregen ikke må være højere end 1 med 
mindre f.eks. væggene er udsat for 
særlige påvirkninger. 

Er du i tvivl så tal med din mester, 
formand, sikkerhedsrepræsentant  
eller BA.
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VÆRNEMIDLER
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Værnemiddel Bemærkninger:

Støv- og gasfiltermaske
Må max. bruges i 3 timer dagligt.

Åndedrætsværn med filtre. Filtre opdeles i støvfiltre og gasfiltre 
(dampe). Kombifilter = gasfilter + støvfilter
Filtre, der skal beskytte mod:             Skal være markeret med:
Tørt støv .......................................... P2S eller P3S
Dråber/sprøjtetåge ...........................P2SL eller P3SL
Organiske opløsningsmidler ............. A2
Syrer og klor .................................... B2
Ammoniak ....................................... K2
(NB! Almindelige støvfiltre (»kaffefiltre«) beskytter ikke mod dampe. 

Hel- eller halvmaske med kombifilter
Må max. bruges i 3 timer dagligt.

Turbomasker
Turbo = batteridrevet motor, der gennem et filter blæser luft 
ind i masken. Må max. bruges i 6 timer dagligt.

Luftforsynet halvmaske Åndedrætsværn der forsynes med renset luft typisk v.h.a. kompressor. 
Må max. bruges i 6 timer dagligt.Luftforsynet helmaske

Handsker De forskellige typer handsker beskytter ikke lige godt mod alle stoffer. 
Er du i tvivl – spørg BA.

Ansigtsskærm -

Beskyttelsesdragt med hætte -

Se åndedrætsværn og filtertype i arbejdspladsbrugsanvisningen eller spørg BA.
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00-3

00-4

5-4

AFSYRING

Kode  
nr.

Arbejde:
Påføringsmidler:

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades A
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

Gruppe 

1

00-4

Arbejde:

CEMENT/MØRTEL

X

C
em

en
t/

M
ø

rt
el

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

BETON

00-4

Kode  
nr.

Påføringsmidler:

X

Støbning

B
et

o
n
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

Gruppe 

1

00- 4

SprøjtebetonBETON

X

B
et

o
n
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

Gruppe 

1

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

X X

FORMOLIE/CURING/FORSEGLING

00-1
0-1

00-3

00-4

1-1

1-3

2-1
3-1 Fo
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

Gruppe 

1

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

FORMOLIE/CURING/FORSEGLING

X
00-1 
0-1

00-3 
00-4

1-1 
1-3

2-1 
3-1
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rm

o
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u
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n

g
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o
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g
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

X
00-5
0-5

1-5

4-5
5-5

EPOXYBASEREDE CEMENT/INJEKTIONSMIDLER

Gruppe 

2 Ep
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

LIME/KLÆBEMIDLER Montage af PVC-rør og arbejde med PVC-tagrender

XXX

3-1

4-1
5-1

Gruppe 

2 Li
m

e/
K
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b

em
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r
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades A

fs
yr
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g

LIME/KLÆBEMIDLER

X X
00-1
0-1

00-3
0-3

1-1
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades A

fs
yr

in
g

X X

LIME/KLÆBEMIDLER

00-1
0-1

00-3
0-3

2-1
3-1

2-3
3-3

1-1

Li
m

e/
K

læ
b

em
id

le
r
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

KLÆBEANKRE Fastgørelse med klæbeankre

00-3
00-5
0-5

4-6

K
læ

b
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Gruppe 

2
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

PU-SKUM/FUGESKUM Fugning på lille flade (under 4m2)

X X
1-3
2-3

PU
-s

ku
m

/F
u

g
es

ku
m

Gruppe 
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

GULVBELÆGNINGER - 1 Flydende gulve - grunding, belægning, sealing, blanding

00-3
0-3

00-4
00-5
0-5

1-3

1-5

X X X

2-3

Gulvbelægninger fortsættes næste side

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades G

u
lv

b
el

æ
g

n
in

g
er

 -
 1

Gruppe 

3
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

Flydende gulve - grunding, belægning, sealing, blandingGULVBELÆGNINGER - 2

X X X
3-3
4-3
5-3
3-5
4-5
5-5

G
u

lv
b

el
æ

g
n

in
g

er
 -

 2

Gruppe 

3
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

VÅDRUMSPRODUKTER

X X

Vådrumsbehandling - forbehandling

00-1  
0-1

00-3

V
åd

ru
m

sp
ro

d
u

kt
er

Gruppe 

3

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

VANDTÆTNING/OVERFLADEBEHANDLING

X X
00-1
0-1

00-3

2-1
3-1

2-3
3-3

V
an

d
tæ

tn
in

g
/O

ve
rfl

ad
eb

eh
an

d
lin

g

Gruppe 

3

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

FUGEMASSER Fugning på lille flade (under 4 m2)

00-1
0-1

1-1
2-1

1-3
2-3

3-1

3-3

X

Gruppe 

4 Fu
g

em
as

se
r

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades
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Kode  
nr.

Arbejde:

TRÆBESKYTTELSE

00-1
0-1

0-3

2-1
3-1

X X

Gruppe 

4 Tr
æ

b
es

ky
tt

el
se

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

Påføringsmidler:
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Kode  
nr.

Arbejde:

MALING

X X
00-1
0-1

1-1

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades M

al
in

g

Gruppe 

4

Påføringsmidler:
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

Gruppe 

4 M
al

in
g

X
00-1
0-1

MALING

1-1
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

X X

MALING

00-1
0-1

00-3
0-3

00-4

1-1

2-1
3-1

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

Gruppe 

4 M
al

in
g
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Påføringsmidler:
Kode  

nr.
Arbejde:

1.  Ingen tilsmudsning:  
Handsker kan udelades

2.  Brug åndedrætsværn i  
stillestående luft

3.  Indeholder produktet lavt - 
kogende væsker: Brug altid 
luftforsynet åndedrætsværn

4.  Ved arbejde med limtube:  
Handsker kan udelades

5.  Brug helmaske hvis halv maske og 
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6.  Ved risiko for tilsmuds ning:  
Brug dragt og øjenværn

7.  Ved arbejde på små emner:  
Åndedrætsværn kan udelades

X
00-1
0-1

00-3
0-3

00-4

MALING

1-1

3-1

M
al

in
g

Gruppe 

4
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Herlev 
Hørkær 14, 1. th.
2730 Herlev
Tlf. 4450 7080
Fax 4450 7090

Fredericia 
Oldenborggade 1A, 2. th.
7000 Fredericia
Tlf. 7591 0199
Fax 7591 3250

Aarhus 
Rundhøjtorvet 3, 1.
8270 Højbjerg
Tlf. 8614 5550
Fax 8614 2646

Vodskov 
Vodskovvej 28
9310 Vodskov
Tlf. 9634 0008
Fax 9829 1489

www.bamce.dk
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