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Arbete med särskilda allergifram-
kallande produkter (härdplast)

Efter att nya regler vid härdplastarbete trädde 
i kraft 1 juni 2015 har vi haft högt tryck på 
denna utbildning.

Nya regler vid härdplastarbete 
Detta gäller för våt- och 
pulverfärger märkta H 317 (R 43)           och/eller           H 334.

Utbildningen ska minst innehålla information om de risker som 
arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas 
för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Utbildningen, för de som leder eller aktivt sysselsätts, ska kunna 
styrkas genom ett högst fem år gammalt utbildningsintyg. Utbild-
ningsintyget ska beskriva de moment som ingått i utbildningen. 
Den arbetsgivare som låter någon utan utbildningsintyg leda eller 
utföra arbete i strid med fjärde stycket ska betala sanktionsavgift 
om 10 000 kr för varje sådan person, se 52 §. (AFS 2014:43)

Delar ur kursinnehållet:
Lagstiftning  |  Kemi  |  Hälsopåverkan  |  Hygien  |  Personligt skydd
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Teknos Technology Center 
Aktuella kurser

Färg- och 
ytbehandlingskurs

Kursen riktar sig till dig som arbetar praktiskt, som processtekniker 
eller i arbetsledande ställning antingen med industriell ytbehandling 
eller tungt rostskydd.

Processeffektivitet, kvalitet och miljöfrågor har idag stort fokus inom 
all tillverkande industri som ytbehandlar i någon form. Kursen ger 
dig en bättre grund att stå på för att utveckla dessa frågor på din 
nuvarande arbetsplats.

Teknos besitter lång erfarenhet och stor kompetens inom detta 
område. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska delar och 
ger dig en professionell fördjupning i området.

Alla som fullföljer kursen får ett utbildningsbevis från Teknos som 
visar att man har en grundläggande kunskap inom området.

Delar ur kursinnehållet:
Vad är korrosion  |  Förbehandling före målning  |  Vad finns i 
olika färger  |  Sprutmålningstekniker  |  Hur torkar färg  |  Målnings-
system  |  Vad är kvalitet och provmetoder  |  Hälsorisker och 
miljö  |  Ekonomi

Samtliga utbildningar sker på Teknos Technology Center i Tranemo.
Välkommen med förfrågan/anmälan till 
Claes Nord  070-365 01 24  claes.nord@teknos.se
Annika Nilsson  0325-61 95 06  annika.nilsson@teknos.se
eller följ oss på Facebook där kommande aktiviteter meddelas. 
Kundanpassade utbildningar kan också erbjudas, pris offereras.
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