
Kemisk APV-Tillægsliste – Arbejde på bygninger 
med kodenummererede produkter 

Denne kemiske APV gælder for alle kodenummererede produkter til arbejde på bygninger 
og byggepladser. 
Et kodenummer består af to tal adskilt af en bindestreg og et årstal, fx 00-1 (1993).  

For produkter med faresymbol, skal der desuden foreligge en liste over produkterne (på 
virksomheden). Sikkerhedsdatabladet fra leverandøren skal være tilgængeligt for bruge-
ren. 

Hvem må arbejde med produkterne? 

Faremærkede produkter må ikke anvendes af unge under 18 år, kun hvis det sker i forbindelse 
med uddannelse. Arbejde med styren-, epoxy- og isocyanatholdige produkter kræver særlig ud-
dannelse, se sikkerhedsdatablad.  

Instruktion 

Alle medarbejdere skal have den nødvendige oplæring/instruktion i arbejdet, herunder de kendte 
farer, brug af tekniske hjælpemidler og korrekt brug af værnemidler. 

Substitution:  

Anvend altid det produkt med det laveste kodenummer, der er egnet til opgaven.  

Begræns udsættelsen for skadelige påvirkninger ved arbejdet mest muligt. 

Værnemidler  
Vælges ved hjælp af kodenummeret i skemaet, se næste side. Brug altid de krævede værnemid-
ler. 

Valg af handsker, sæt kryds  
(Brug normalt ikke grå felter. Handsker har ofte  
begrænset brugstid, følg leverandørens anvisninger) 

Tekstil Nitrilgummi 4H Andet 

(noter type) 

Maling med kode 00-1, 0-1, 00-2 og 0-2     

Maling med højere kodede produkter     

Epoxyarbejde     

Rengøring     

Specielle forholdsregler 
Det er ikke tilladt at spise, ryge og drikke under arbejdet.   

Førstehjælp 
Øjenskylleflasker skal forefindes. 
Yderligere oplysning findes på sikkerhedsdatabladet. 

Forholdsregler ved brand 

Sluk branden. Hvis det ikke er muligt – Forlad området. Brand udvikler sundhedsskadelige dampe 
og gasser 

Kontakt brandmyndighederne på tlf. 112. 

Firmaet medbringer selv brandslukker eller orienterer sig på den pågældende arbejdsplads. – Ved 
brug af produkter med MAL-kode 00- er det ikke relevant at medbringe brandslukker.  

 Ikke relevant 

Forholdsregler ved spild  

Evt. større spild af 00-1 produkter opsuges med fx klude. Spild af produkter med højere kode end 
00-1 opsuges med fx kattegrus.  
Anvend værnemidler herunder gummihandsker svarende til kodenummeret. 

Dato: Udarbejdet af: i samarbejde med ARBEJDSMILJØHUSET 
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