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FORORD
Der bliver i byggeriet brugt stØrre og større mængder af svampedræbende

midler på både træ og murværk.
I)et er produkter der ifølge sagens natur er meget giftige, og mange går da

også syge og utilpasse hjem fra arbejde.
Denne pjece er skrevet for at gØre opmærksom på, hvor sundhedsfarlige disse

midler er.

Vi har ikke tænkt, at pjecen skal læses fra enden til anden, idet siderne fra 8-
13 er opslagssider, som kan bruges, hvis man er specielt interesseret i de stoffer,
som gennemgåes d6r.





INDLEDNING
Træ er et meget anvendt materiale i byggeriet. Men træ er udsat for skadelige
påvirkninger, især fra forskellige træ-ødelæggende svampe. Disse.skader kan
forebygges ved konstruktiv træbeskyttelse eller ved kemisk træbeskyttelse.

Konstruktiv træbeskyttelse vil sige, at man i bygningskonstruktionen opnår
luft og ventilation omkring træet, så det ikke udsættes for råd og svamp.

Kemisk træbeskyttelse kan foregå ved imprægnering eller overfladebehand-
ling af træet.

De kemiske stoffer, der anvendes til denne træbeskyttelse, udgØr et alvorligt
arbejdsmiljØ-problem, og det er det, vores pjece handler om.

De fleste bygningsarbejdere er udsat for direkte kontakt med disse kemiske
stoffer.

Det trykimprægnerede træ, som blandt andet kan indeholde arsen, krom og
kobber, leveres ofte i våd tilstand fra fabrikken, idet udtørrings- og lagringspe-
rioden næsten aldrig overholdes.

Det vil sige, at man kommer i direkte kontakt med skrappe kemikalier, når
man bærer på, træet, og man oversprøjtes med det våde savsmuld, når man
høvler, fræser og saver. Desuden kan det sprøjte på hænder og ansigt, når der
skrues eller slås søm i det våde træ.

Det tilsyneladende tørretræ kan afgive sundhedsskadelige dampe. Men også
det helt tØrre ogvellagrede træ kan være sundhedsfarligt, idet savsmuld og st@v,

som opstår under håndtering og bearbejdning af træet, indeholder giftstoffer fra
træbehandling. Dette gælder både for trykimprægneret og for overfladebehand-
let træ, idet begge processer har til formål at gøre træet giftigt.

Overfladebehandlingen foregår i værksted, på fabrik eller byggeplads, hvor
træbeskyttelsesmidler kan paføres med pensel eller rulle, ved dypning eller
sprØjtning, den sidste proces er specielt farlig på grund af sprøjtetågen.

Behandling af murværk. Indenfor murerfaget benyttes blandt andet svampe-
bekæmpelsesmidler almindeligvis ved angreb aI ægle hussvamp. Arbejdsmeto-
den er som oftest flg.: Det angrebne murværk hugges rent for puds, og fuger
kradses ud i ca. 2 cm dybde. Murværket bliver derefter brændt med blæselampe,

hvorefter der enten stryges eller sprøjtes med svampebekæmpelsesmidlet.
Skal der mures eller pudses igen, bliver mØrtelen tilsat svampebekæmpelses-

midlet. Og der afsluttes med endnu en påstrygning eller sprøjtning med
bekæmpelsesmidlet.



Det vil sige, det er en arbejdsproces, der er ensbetydende med konstant,

direkte kontakt med meget giftige stoffer.
Både når man arbejder med træ og med murværk, er der en risiko for at de

sundhedsskadelige stoffer trænger ind i kroppen, enten ved indånding eller ved

indtrængen gennem huden eller ved at man kommer til at sluge det giftige stØv.

Læs mere om sundhedsfarer ved kontakt med farlige stoffer i »Din Handbog

om Kemiske Stoffer« AAA, 1983.

Det er sundhedsfarligt at arbejde med træbeskyttelsesmidler, da det er giftige

stoffer, det drejer sig om. Stoffer, hvis hovedopgave er at dræbe levende

organismer, nemlig skadedyr og svampe. Disse dyr og svampe er ligesom os

opbygget af celler, og de specielle midler i træbeskyttelsesprodukterne er

forskellige former for cellegift.

DET, DER ER SKADELIGT FOR SVAMPECELLER, KAN OGSÅ VÆRE
SKADELIGT FOR MENNESKECELLER.

HVAD BR DER I DE ME,ST AI\VENDTE
TR,ry B ES KYT TEL S E S I\,fl DL BR
- OG I{VOR SUNDHEDSFARLIGE
ER STOFFERNE
Hovedbestanddele i de vandopløselige træbeskyttelsesmidler til trykimprægne-
ring er: kobber, arsen, vand og oplgsningsmidler.

Hovedbestanddele i de vandopløselige midler til påstrygning er: vand,
glucoler og svampedræbende stoffir.

Hovedbestanddele i de oliebaserede træbeskyttelsesmidler er: tinforbindelser
ogopl4sningsmidler.

Men der indgår mange flere stoffer i produkterne, og vi har i det følgende
gennemgået nogle af de sundhedsfarer, der er forbundet med de mest anvendte
indholdsstoffer i træbeskyttelsesmidlerne, nemlig:

organiske opløsningsmidler: glykoler, bind.emidler, blQdgqrere, pigmmter og
sikkativer.
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Derefter de svampe- og insektdræbende stoffer i alfabetisk rækkef6lge,

nemlig:
arsen, benzalkoniumklorid, bor, chlorothalonil, dichlofluanid, endosulfan,

fluor, furmecyclox, klorfenoler, kopper, kreosot, kromforbindelser, lindan og

tinforbindelser.
Alle disse stoffer er sundhedsfarlige på den ene eller den anden måde.

Stoferne gennemgås i det følgende fra side 7 til side L3.

Det er ikke hensigten at disse sider skal læses fra enden til anden, men at de

kan bruges som opslagssider, sådan at man kan læse om de stoffer, man er
specielt interesseret i.
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ORGAIYISKE OPLØSNIINGSMIDLER :

De findes i oliebaserede træbeskyttelsesmidler, men også i mindre mængde i de

vandbaserede midler.
Opløsningsmidlerne kan beskadige de fleste af kroppens organer. Man kan få

»skrumpehjerne«, galopperende hjerte, lever- og nyreskader, mavepine, mu-
skeltræthed, rØde,tØrre og irriterede slimhinder iøjne, næse og svælg, lungerne
kan beskadiges, og man kan få eksem. Desuden kan knoglemarven, æg- og

sædceller og foster beskadiges.

Læs mere om opløsningsmidler i pjecerne: »Organiske Opløningsmidler<< fra
Arbejdsmiljøfondet, og »Arbejdsmiljø og fosterskader<< fra AAA.

Z^- 
-

GLYCOLER:
De vandbaserede midler indeholder store mængder glycoler. De fungerer som

opløsningsmidler. der ved forgiftning kan påvirke hjeme. nervesystem og nyrer.

Denne forgiftning kan opstå, hvis stoffet trænger gennern beskadiget hud, f'eks'
hud med eksem eller rifter og sår, eller hvis man kommer til at sluge stoffet' Men
man skal være udsat for ret store mængder, før der opstår forgiftning.

Dampene virker slimhinde-irriterende, og det er en god advarsel - koncentra-

tionen i luften er nemlig ved at blive for høj, når det begynder at svie i øjnene, og

munden følestør.



BIhIDEMIDLER:
,,,, (yd,.bgi.åkry1i er ofte anvendt som tiindemidler, Alkyd i de qliebaserede
,:.,.pr,od§kter o§.aliryl i de vand,baserede. Rester af akryl.monom, ergr,dCr,*tia vit

l,r,være,til stede i srnå mængder; kan træqge gennem huden,og fremka@;allergi,
,1,,.:de1r,y116*", u, rnån vil yære overfølsom over{or stoffot næste gan§;rrnanrkotnmer

i kontakt med det.

BLØDGØRERE:
,..1,.§om,blødprere.anvendes ofte stof:fer, der hedder ahtalater til »efternavn.,

,r,, f,eks, di.butyllphtatat, di"octyllphtalat eller di:oty!-phtalat ellel di'ethylhexyl.
' , ,,blrtal . Det sidstnævnte stof er kræfdremkaldende, alle .phtalåter kan,irriteie
:, ,r,,hrrds6 eg give anledning til eksem. Ved'sy ing,af,di.butylphtalat kan man få
, 

,, 
i,ildqbefindende, svimmelhed, §merter i øjneno samt nyrCskadei. ,,

', ,,,', ,'iPhtalater i stØrre mængder kan skade tesliklerne og dermed nedsæ,ite evnen

,,,itil å(,fåibØrn, og stofferne er højst sandsynligt fostesktdend§, idet der ved

iir iidy',refoi§dg har vist q4 at,beskadrge fostre, hvilket passer santmen med, at de i
.,.kemisk §truktur ligner thalidomid, et stof som fandtel !,midle1, der blev givet til
, de giavide k-vinder mod kvalme, Stoffet skadede fostrenes udviHing, så mange

i, 
,r,, ,,6l"rt Ortisdannedebl.a. udenarme.

PIGMENTER:
Som pigment bruges blandt andre bly-kromater. Bly ophobes i knoglerne og

,,,, ',,,kan,'æhdie knoglemarven. Det tager ca. 10 år forrkroppen at skille sig af med
, ,ha:lidolon af detbly, som findes i knoglerne.
. ,r§lyi.k 6,g!ve kroni§ke nyreskader og sk*de nervesystemet. Bly kan endvidere
' skådg,r,testikleloes evne til at danne ordentlig sæd'ogrkan desuden skade fostr-e;

Indanding af blykromater øger risikoen for lungekræft kraftigt, og de kan give

åndedrætsbesvær og bronkitiq. Andre kromater kan irritere og ætse slimhinder
og hud og fremkalde hududslet og eksem.

SIKKATTYER
Sikkativer er stoffer, der fremmer tØrringsprocessen. Der bruges bl.a. kobolt,
sos1,y$,gentagen hudkontakt,§anrlrg§e,'allergi og,ekseni.,Regslmæssigrinaån-

,di1gl {rrlcO.f,Ut støv ikenlforåi§4ge eti'spqsisl,,ogiEt€gqt alyodig:,.lUngCsy§dom,

,st6v'luhgq:htof også,åj9{tgt og blodkar-rene,an§ribes. - Kobolt er mistænkt,,for

at være kræftfremkaldende,



MIDLER MOD SKADEDYR OG
SVAMP I TRÆ:

Det drejer sig om midler, der kan dræbe svampe

kaldes fungicider og insekticider.
Stofferne omtøles i alfabetisk rækkefglge.

(: fungus) og insekter. De

Arsenforbindeher er meget giftige stoffer, arsen-tri-oxid er det fra kriminalro-

mernerne kendte arsenik!
Af mindre kontante giftvirkninger kan nævnes, at arsen-tri-oxid og arsen-

penta-oxid virker irriterende på hud og slimhinder, og kan medføre betændelse i
øjne og sår i næsen. Hvis man indånder eller kommer til at sluge arsenforbindel-

ser, kan der opstå hovedpine, svimmelhed, opkastninger, mavesmerter og

diarr6, og man skal ikke indtage mange hundrededele af et gram, før man dør!

Ved længere tids udsættelse for stofferne kan der forekomme hævede

øjenlåg, "k**, 
farveforandringer i huden og hvide streger på fingre og tånegle.
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Der kan oFrtå mavebesværlighe&r, lewr- og q,rokdor* ibl*t.
Nerverne kan ligeledec bedmdiges, hvilket vil ytrs snS laqt snurrea og ne&at
følesans i hænder og fød&r. Un&rsøgelser blandt mcruredler har vist, at
arsenforbin&lser er meget potente kræftfremkat&re. De kan give kræft i hud,
lungcroglever.§tofrerneerdecudenfosterska&nde, i,

Bcm*mtuffi virker irriterende på huden, og kan ved længere tids
kontakt fremkal& eksem.

Ba, borat eller boraks. Borater er let hudirriterende. De kan trænge gennem

ø&lag hud og slimhinder og forårsage forgiflninger, der kan ytre sig som

ildebefindende, diårr6, mavesnorter og opkastninger. Ved lang tids u*æUelss
for mindre mængder kan der ses håraffald, og &r kan opstå gener som irritation
i halsen, næseblødninger og lav blodprocent med træthed.

Ved dyreforsøg har borater i større mængder givet anledning til steriliæt hos

handyr.

C-hlorothtonil, teffa-chloro-iso-phtalo-nitril er erkendt kræftfremkalden&.
IXctmsrn§ er hudirriterende og allergibemftald€nds.
§rfui&n trenger getrnem hud og virker ø&legcnde på ænres1nlemet,

der kan opctå snurren omkring munden, følelseslds tunge, man kalr i*ke tåle lfn
og føler stærkt ubehage ved berøring. Desuden kan der konme hovedpine,
kvalme, indvendige rystelser og sitren på hændeme.

trlur, Natrium{uorid virker iiriterende på øjne og ttffvøjer Indånding eller
synkning kan give hæte, utilpashed, opkastning, åndenød, mavesmerter og
dian6.

Påvirkning gennem længere tid kan give plettet og beskadiget tan&malje,
træthedsfornemmelse, forstoppelse og skelesorandringer.

F\uruecy&r Fra Miljøstyrelsen har vi kunnet få oplyst, at stoffet er stærk;t

hudirriterende, og at det ikke skulle kunre fremkalde kræft eller foetersk&r.
Menvi har intst fået at vide om sioffe&sundhe&ska&lige viihinpri,ørtigt.

Kbr{emoler, penta-chlor-phenol, stofferne er hudirriærende og kan fremkal-
de eksem. Der kan dezudenopstå lyseksem, hvis man går i sollys efter at have
arbejdct nred kbr-fenol. Kontakt med stoffet kan forårsage storc byldigne*
bumser, kal&t klor-acne.

Chbr-ferpler er i det hele taget meget giftige stoffer, der kan beskadige alb
kroppens &le. De kan påvirke hjerne, tunger, muskler, bver og nyrer, så &r
kan opetå hovedpine, kramper, muskelsvaghed, åndedrætsbewær og appait-
løshed.



,r:,§toffårne er erkendt kræftfremkaldende, og dyreforsØg har vj§t, al penta-

,cålor-fenol er. fosterskadende.
:r.,§ådafine stsffef ssm ihlor.fenolerne kan ofte væIe foiureaet,med det extremt'

gilllge stotaioxin, sornforgiftetle hele Seveso og orneg&

' ,Får,at chlor"fenolerae må anvendes i træbeskyttelsesmidler, skal de opfylde

:visse,renhedshav; stillet'af Miljøstyrelsen. Disse krrw kan, ifølge producenter:

nar kun-o,p.tyldes for natrium (Na.):saltet af penta-chlor-fenol. Der har været

,6;"1.6-§ps ,renhedskravene, så også andre chlor-fenoler har måttet

'fuvaudeiloo&iso dirpenqationer er nu alle udløbet, undtagen nåf midlet

eksporteres!!

rl,lrNat ,uf,penta-"hlor-fenol indgår ikke i nopt produceret tlæbeskyJ-

i*fug*mlCå*tl.men det har i mange år vælet fast praksis at håndværlsrnestre, især

.:rn&-,t..s ..vsd hjælp af en giftrekvisition selv indkøber dette stof'og andre

; ;$!åi"',.s ikke opslder renhedskravene, for derefter at blande deres

,,i$t§iU.eskyttelsesmiddel. Arbejdstilsynet har nu fået sat en stoppQr for denne

5la. §.]ved:åtrnægte at påte,grre gituekiisrliqnen ud fra den betragtning; at'

lå* med,cNor.fonoler ikke vil kumre godhendes af Miliø§ty-

,f rulsomlliæ*strerel. lovgivningenr om træb'e§kyttel§esmidler'

- irlitUUgt':å1tså'idag it<ke'være'muligt:at blive udsai:for cldor:fenoler i
:ai*-m.t, itæSmAi*r; Derfor b6r du kontakte Arbejdstilsynet, hvis du alligevel

lt&åi.udsat,ft r disse stoffer på din arbe j dsplads.

:t.,.(§io.ærue udtales.klor-fenoler, men skrives ofte chlorphenoler' )

l:,i,I( (Cupri = kobber) cupri-naphthenat, cupri'oxid, cupri-culfat' StøY og

l ',it*erende på luftveiene og lungerne. Indånduag kan give smagsfor'

aø& ,ot1pæhed, rnavesmerter og diarr6. Der kan fremkomme metakøgs'

,t$ii]r.A*r yt{qr slg som hoste, metalsmag i munden, tØrhed i halsen, feber,

.rsfteiær,irrluskler og led, og i svære tilfælde lungeskader'
i'li§: eængere tias uasægetse kan der opståleverskader og ændringeraf blodet.

t,,,r: ,itannes af stenkulstjære og indeholder bl.a. bem-pyrener, stoffer, der

,,eirkga*ttrætttemkaUende. Og denne virkning har været kendt meget længe,
iligålSiden,det i 1$70ieme blev bevist at skorstensfeierdrenge i England fik
,$[A$æft;,tordi de i deres arbejde blev udsat for benz-pyrener.

':i ,Kreosot,på huderr reagor§r med sol'lyset, og der kommer st voldsomt
itudiidsler, (liseksem eller foto-toksisk eksem).

:, rKrom chrom,tri-oxid, natrium-di-chromat' Stofferne er ætsende og kan
:.ødelæsge huden direkte.'De er også overfølsomhed*fremkaldende, så huden

kan ødø-tægges af allergisk eksem. Slimhinderne i luftvejene kan irritores og
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øili:ggesr, h{atr taa iåsår og,astmarli€$;hde.,b,i

Lindan warer til endosulfan i gifwirkning se side ll
l Stotet ei Oesuden'kræftfrernkaHende i {yreforsø§,,,Det.,o,F,fi$9,q,:|1d.rg*nis;,

me& i:fedivævene. I-indan,virksi foistærtende'pålopl@§i{t ,

ligesom'oplæningsmid'ler forstærker giftigheden.af ,l.ia0anr.'§tpffet'r§å.$ ,

aIsøe" tiuerens afg!ftningssystqm.,kr4ftig,:,,hdket igen kan påvir[e hel9r

organismen.

Tin,,, tri-butyttin:naphtenat, tr!:butyl-tin'oxid',r,Do' ,,t!p$q16,!A§ t1.90ø,
anvende§ i tråibeikyttelsesmidler, er de mest, rgifilge. 1! f§r,bi8d'§§9irti:def,i

e*isterår. De virker. irril*rsn{e:på hud:og sfimhinder.'og€enpislrøj§$ne 9gl
luftvejene.
'gb11e1ns kan optages gennem hudea,:o€.ile-tirkåfl',,føre, :,lhors€dpin€:,

'srn§forstyrrelser,:'kvakire;i appetitlø§hsd:,bg diarldit ,isætl,fdierko.ml19*r{$

hyppjgf:hovedpine,,og:di6rd. Stofferne kan'også,,,meOtører:b!§ q§,, §:

deraf følgende træthed og svimmelhed.
I r'i rj:r' e- for tinforbindelser,kån føre til.leverskådet,,,,,,r,i:r ifiiiillilt,t.r..;ri . .. .

r:,.Ilvis,rotter får:tinfor,.bindelser gennem{ddenr,bliver.de§tgrile.i:1lliigttp{lmal;

tiau mlstæntce,,at stofferne også kan ødelqggenoryii.§v,.nq.Utai$åi: 1,i.,,,,,,,,,,;,,,,,,

Daglig udsættelse for tinforbindelser kan føre til ophobning i kroppen, som

ik*e,k-an,'nå atudskille'stofferne; qgde,rophobes da i nyrer, hjerte. muqkle-11

lever. og hjerne. . , , ' rl ., . .... ].::ll:,: t: .l.:..l.li '''lll]il l:l',t;.,l ,



Træbeskyttelsesmidlerne
beskytter træet
men angriber dig

Mundhule og tænder
kan beskadiges af kob-
ber, fluor, endosulfan,
lindan, kromater og op-
løsningsmidler.

Nyrerne kan beskadi-
ges af tinforbindelser,
klor-fenoler, arsen,
phtalater og opløs-
ningsmidler.

Fostret kan skades
opløsningsmidler.

1,4

Øjne kan beskadiges af
tinforbindelser, kobber
fluor, endosulfan, lin-
dan, arsen, phtalater og
opløsningsmidler.

Huden kan ødelægges
af tinforbindelser, kro-
mater, klorfenoler,
benzalkoniumklorid,
kobolt, phtalater, akry-
later, bor og opløs-
ningsmidler.

Knogler og knogle-
marv, knogler kan æn-
dres af fluor. Knogle-
marv der danner blod-
legemer kan beskadi-
ges af bly, tinforbindel-
ser, kobber og arsen.

af kromater, klor-fenoler, arsen, bly, phtalater og



Træbeskyttelsesmidlerne
beskytter træet
men angriber dig

Næsen næseslimhinden
angribes af kromater,
arsen, kobber og opløs-
ningsmidler

Leveren kan beskadi-
ges af tinforbindelse,
klorfenoler, arsen og
opløsningsmidler.

Æg- og sædceller kan
påvirkes af tinforbin-
delser bly, phtalater,
borsyre og opløsnings-
midler.

Hjernen angribes af tin-
forbindelser, lindan,
endosulfan, arsen, bly,
bor, klorfenoler, phta-
later og oplØsnings-
midler.

Luftrør og lunger kan

ødelægges af tinforbin-
delser, kromater, kob-
ber, klorfenoler, fluor,
kobolt og opl6snings-
midler.

Mave-tarm, man kan få
smerter og diarr6 af
kobberforbindelser,
bor og arsen.

Nerverne til arme og

ben kan beskadiges af
tinforbindelser, klorfe-
noler, endosulfan, bly,
lindan, arsen og opløs-

ningsmidler.
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OBS!
Vi har på de foregående sider gennemgået nogle af de stoffer, som indgår i
produkter, der er godkendte til træbeskyttelse. At et middel er godkendt af
Miljøstyrelsen vil sige, at det er undersØgt med hensyn til de sundhedsskadeli-
ge virkninger som opstår her og nu, hvorimod stoffernes langtidsvirkning kun
sjældent er undersØgt .

Men der lindes ligeså mange eller endnu flere træbeskyttelsesmidler, der
hovedsageligt anvendes til beskyttelse af overfladen mod f.eks. skimmel, som
ikke skal godkendes og derfor ikke er undersøgt.

Det er ikke muligt at give en samlet sundhedsmæssig vurdering af alle disse
midler.

Og der kan allerede være kommet nye til. Markedet forsynes hele tiden
med nye kemiske stoffer og produkter, så det er umuligt for folk, der arbejder
med produkterne at følge med.

EF's bestemmelser om harmonisering på arbejdsmiljøområdet gør des-
uden, at dette område bliver massivt styret af interesser, der går mod
arbejderklassens måI. Derfor må det være vigtigt at få gennemført de krav,
som brede kredse i fagbevægelsen har stillet:
o Fuld forhåndskontrol med alle kemiske stoffer og produkter.
o Fuld varedeklaration og åbenhed om farevirkning.
o sikring mod, at EF ikke hindrer en selvstændig dansk lovgivning på

arbejdsmiljøområdet.
Som det fungerer nu, er der et stort antal træbeskyttelsesmidler, der

indeholder sundhedsfarlige stoffer af ukendt art og i ukendt mængde.
Dertil kommer,'at man ikke har noget kendskab til og ingen respekt for,

hvad der kan ske af kemiske reaktioner, når man blander forskellige stoffer i
et produkt. Det færdige produkt kan være betydeligt mere sundhedsskadeligt
end de enkelte stoffer hver for sig.

Desuden er det sådan, at Danmark ikke selv kan bestemme, hvordan
træbeskyttelsesmidlerne skal klassificeres og mærkes.
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BESKYTTELSE
Den første og vigtigste form for beskyttelse er at sikre sig, at der bruges det
mindst giftige middel til det pågældende arbejde, jvf. Arbejdstiisynets
bekendtgØrelse 463 >>Om erhvervsmæssigt malearbejde. § 6 om erstatnings_
produkter.

Hvis der ikke findes rimelige produkter, er det vigtigt at huske, at det som
regel er teknisk muligt at fremstille produkter, der ikke er nær så sundheds-
skadelige som hovedparten af de, der er på markedet nu.

En anden form for beskyttelse er ændring af en farlig arbejdsproces.
F.eks. arbejder murerne under meget sundhedsfarlige forhold, når de skal

bekæmpe hussvamp. Som beskrevet på side 4 skal det rensede murværk først
påføres svampebekæmpelsesmiddel, derefter skal der mures elle pudses op
med mØrtel, der også er tilsat bekæmpelsesmidlet og til sidst påføres den
færdige mur igen svampebekæmpelsesmidlet.

Den h6r beskrevne arbejdsgang er den, der som oftest forlanges af
forsikringsselskaber i samarbejde med Teknologisk Institut.

Forsikringsselskabernes krav har klart forringet murernes arbejdsmiljø
idet de forlanger en arbejdsproces, der er ensbetydende med konstant
direkte kontakt med meget giftige stoffer.

Murersvendene klagede da også over forgiftningssymptomer, hvilket
resulterede i at Murersvendenes Fagforening i København rettede kontakt til
et firma, som producerer svampebekæmpelsesmidler, og til Arbejdstilsynet.

Dette har foreløbig resulteret i, at firmaet har ændret sine arbejdsanvisnin_
ger. og Arbejdstilsyns-kredsen har givet forbud mod at tilsætte bekæmpel-
sesmidlet til mørtelen. Forbruget er så begrænset til påstrygning på murvær_
ket fØr og efter evt. pudsning.

Den tredie mulighed for beskyttelse er brug af personlige værnemidler.
Der findes regler, som kan bruges til beskyttelse mod »beskyttelsesmidler-

ne<<. - Brug Arbejdstilsynets vejledning om foranstaltninger mod sundheds-
fare ved bygningsmalerarbejde. 3601 1 l9BZ.

De træbeskyttelsesmidler, som er baseret på organiske opløsningsmidler
har kode 3-1 til 3.5, og de vandbaserede 0-1.
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Persontlge vamemldler og særllgt arbejdstøj Kodenummer 3'1

Gasfiltermaske a) h) i) k) Luftforsynet helmaske o)
Handsker
Hætte
Overtræksdragt

Gasfiltermaske h) i) k) Luftforsynet helmaske o)
Handsker
Hætte
Overtræksdragt

Luftforsynet hetmaske f) h) i) k) Luftforsynet helmaske
Handsker
Hætte
Overtræksdragt

Personllge yæmemidter og særllgl arbeJdstøj

Gasfiltermaske a)
Ansigtsskærm
Handsker
Hætte
Beslq/ttelsesdragt

Luftforsynet helmaske
Handsker
Hætte
Besl$dtelsesdragt

Gasfiltermaske
Ansigtsskærm
Handsker
Hætte
BesMtelsesdragt

Luftrorsynet helmaske
Handsker
Hætte
Besl$ntelsesdragt

Luftforsynet helmaske f)
Handsker
Hætte
Beslqrttelsesdragt

Luftforsynet helmaske
Handsker
Hætte
Besl$ntelsesdragt

.)3#, 
j5sT,ili,:"J1111fl"'

Husk noterne.

ordforklaring og noteforklaring findes på indersiden af omslagets bagside, der kan foldes ud.
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HUSK:
o at hvis et kemikalie er mærket, så er der al mulig grund til at tage

advarselssætningerne alvorligt,
. at mærkningen sjældent beskriver den reelle fare,. at mærkningen ikke tager højde for langtidsvirkningerne,
o at et tilsyneladende harmløst kemikalie godt kan være farligt,o at du altid - trods mærkning - skal forlange datablade for kemikalierne.

t9
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r KRAV
Der er mange faggrupper, der kan komme i direkte kontakt med de giftige

stoffer i træbeskyttelsesmidlerne. Stoffer, der kan trænge gennem huden,

eller stoffer, der udsender farlige dampe.

Man må kræve, at der ikke unødvendigt anvendes træbeskyttelsesmidler

på snart sagt alt slags træ i byggeriet.
Det er f.eks. ikke nØdvendigt at bruge svampedræbende midler på

indvendige karme og døre. Det er heller ikke rimeligt ukritisk at bruge disse

giftmidler som grunding. Der findes grundere med udmærket bindeevne, der

ikke er så giftige.
Der skal stilles krav om, at der i byggeriet, overalt hvor det er muligt,

anvendes konstruktiv træbeskyttelse.
De projekterende må i højere grad vurdere materialevalg og mulighed for

fremtidig vedligeholdelse, såvel overfor nybyggeri som renovering. (Jvf.

Arbejdstilsynets vejledning 83/1978 § 7 stk. 1.)

SpØrg altid, om det er nødvendigt med træbeskyttelse baseret på organiske

opløsningsmidler.
De vandbaserede træbeskyttelsesmidler indeholder imidlertid også sund-

hedsfarlige stoffer. Derfor må intet kemisk produkt anvendes uden at være

godkendt med henblik på brugerens sikkerhed og sundhed, og det må angives

på produkterne, hvilken virkning det har på den menneskelige organisme.
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Forlang altid
det mindst giftige middel
til det pågældende arbejde
(Jvf. Arbej dstilsynets bekendtggrelse 463 )

Sikkerhedsarbejdet, som det er nu, er underlagt mangelfulde bestemmelser.

Specielt sikkerhedsrepræsentanter må gennem lovgivning sikres fuldstændig
mod afskedigelse, og må ligeledes sikres øgede beføjelser til regulering af
arbejdsprocesserne.

Hent oplysning gennem din sikkerhedsrepræsentant, bedriftssundhedstje-
neste, eller den lokale arbejdstilsynskreds.

Du kan hente hjælp i din fagforening, hvor flere forbund i dag har tilknyttet
arbej dsmilj økonsulenter.

Du kan kontakte Arbejdstilsynets produktregister, Kemikaliekontrollen,
Miljøstyrelsen eller Giftinformationen på Rigshospitalets Arbejdsmedicin-
ske klinik.

Aktionsgruppen Arbejdere/Akademikere kan formidle kontakt til ar-

bejdspladser med erfaringer på området.

1. Stop overdreven brug af træbeskyttelsesmidler.
2. Udtørrings- og lagringsperioden for trykimprægneret træ skal overholdes.

3. De giftige og sundhedsskadelige stoffer skal erstattes af mindre skadelige

stoffer.
4. Alle sikkerhedsregler skal strengt overholdes under arbejdet med stof-
ferne.
5. Der skal være fuld forhåndskontrol (godkendelsesordning baseret på

sundhedsmæssige kriterier) og fuld dansk varedeklaration.

HUSK
Træbeskyttelsesmidler ødelægger svampe og skadedyr - de kan også

dig!
ødelægge
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Aktionsgruppens pjecer

Aktionsgruppen har - bl.a. i samarbejde med fagforeninger - udsendt en række pjecer
om arbejdsmiljøspørgsmåI.

Pjecerne er skrevet m.h.p. at kunne anvendes som materiale til arbejdsmiljøkurser,
studiekredse og faglige konferencer.
1. En arbejdskammerat døde - en gennemgang af en arbejdsskadesag. (3 kr. inkl.

moms.)
2. Skorstensfejernes arbejdsmiljø (kr. 7,- inkl. moms.)
3. Håndbog om arbejdsskadeerstatning - ny revideret udgave 1982 )kr. 15 inkl.

moms.)
4. Det gælder dit helbred - et anklageskrift i en arbejdsskadesag (kr. 6,- inkl.

moms.)
5. Epoxy - en folder (kr. 10 for 10 stk. inkl. moms.)
6. En arbejdskammerat døde - en gennemgang af en arbejdsskadesag. (3 kr. inkl.

moms.)
7. Bedriftssundhedstjenesten - kan den bruges? (kr. 10,- inkl. moms.)
8. Kopimaskiner og sundhedsfarer - 2. udgave med efterskrift 1982 (kr. 15,- inkl.

moms.)
9. Vognmaleren - En pjece om organiske opløsningsmidler (kr. 10,- inkl. moms.)

10. Skærevæsker - Sundhed - Aktivitet (kr. 25,- inkl. moms.)
11. Håndbog om kemiske stoffer, 1983 (kr. 15,- inckl. moms.)
12. Kontrol med EDB på arbejdspladsen, 1983 (kr. 3,- inkl. moms.)
13. Ny teknologi på kontoret, 1983 (kr. 15,- inkl. moms.)
14. Psykisk arbejdsmiljø, 1984 (kr. 15,- inkl. moms.)
Ved køb af mindst 10 pjecer ydes IlVo rabat. Forsendelse er ikke omfattet af priserne.

Betaling foretages på giro eller check, der vedlægges giroindbetalingskort ved
fremsendelse af pjecerne.

Aktionsgruppens lnformation
Udkommer 6 gange årligt, heraf 3 gange som temanummer. Tidligere temanumre har
omhandlet: BST, fosterskader, ny teknologi og miljø, psykiske arbejdsmiljøproble-
mer, § 9-uddannelsen. EF, arbejdsskadeerstatning, fyring af sikkerhedsrepræsentan-
ter. Pris kr. 60,- pr. år.

Hvor får man fat på Aktionsgruppens pjecer?
Aktionsgruppen Arbej dere Akademikere
Arnesvej 44,2700 BrønshØj. - Tlf. (01) 60 26 38.



m Arbeidere

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikeres formål er at stØtte

den faglige aktivitet på arbejdspladser og i fagforeninger om-
kring arbejdsmiljøproblemer. Dette gøres i praksis ved at yde

råd og vejledning og formidle viden og kontakter til arbejde-
re, sikkerhedsrepræsentanter og fagforeningsfolk.
Det er et grundlæggende princip for Aktionsgruppens arbej-
de, at dette skal foregå på arbejdernes egne præmisser.

Ud over dette praktiske arbejde udsender Aktionsgruppen
pjecer om forskellige arbejdsmiljøspørgsmål som f.eks. ar-
bejdsmilj øloven, bedriftssundhedstjeneste, sikkerhedsorgani-
sation.
Formålet med disse pjecer er at skabe diskussion og debat.
Pjecerne er derfor skrevet på en sådan måde, at de kan an-
vendes som materiale ved sikkerheds- og arbejdsmiljøkurser,
faglige konferencer, studiekredse og møder

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere består af arbejdere,
sikkerhedsrepræsentanter og fagforeningsfolk og af læger,
ingeniører, sygeplejersker, sociologer, socialrådgivere, fysio-
terapeuter, ergoterapeuter, farmaceuter m.fl. Desuden er en

række klubber og fagforeninger tilsluttet som kollektive med-
lemmer.
Som medlem kan optages enhver, som ønsker at arbejde i
overensstemmelse med Aktionsgruppens formå1.
I praksis bliver man medlem ved at henvende sig til Aktions-
gruppens kontaktadresse og anmode om at blive medlem.
Kontaktadressen er:
Benny Christensen, Arnesvej 44,
2700 Brønshøj, Telefon (01) 60 26 38.


