Asbest i fönsterkitt
– hot eller utvecklingsmöjlighet för branschen?
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Mullsjö 10 Mars 2016

Till dig i Fönsterrenoveringsbranschen:

Som materialleverantör och utbildare vill vi ge dig i branschen en uppfattning om de material och utbildningskrav,
som kan komma att ställas på den som i framtiden skall utföra ett fönsterjobb utifrån en asbestsproblematik.
Men, i nuläget har vi svårt att bedöma hur detta kommer att utvecklas och därigenom veta hur fönsterrenoveringsbranschen kan komma att behöva hantera asbest i fönsterkitt.
Det vi i skrivande stund vet är att branchorganisationen Auktoriserat Fönsterunderhåll med Anders Lindström som
verkställande tjänsteman har tillskrivit Arbetsmiljöverket med avsikt att undersöka möjligheten att genomföra en analys
och mätning av asbestexponering på olika kända kittborttagningsmetoder såsom (fräsning, sågning, värmning m.m).
Parallellt med detta så har vi tillsammans med Auktoriserat Fönsterunderhåll sedan en tid tillbaka fört samtal med
en godkänd utbildare gällande asbestutbildning för att vara beredda att kunna dra igång en utbildning för fönsterrenoveringsbranschen.
Med nedan information vill vi ge dig så mycket information vi för tillfället har. Precis som du bevakar vi noga
händelseutvecklingen och kommer att göra vad vi kan för att fortsätta vara en tydlig hjälp och samarbetspartner till
fönsterrenoveringsbranschen.

Allmänt

Relativt ny kunskap har visat att asbest kan förekomma i gammalt fönsterkitt.
Genom Glasbranschföreningen har 45 olika prover från olika orter i Sverige skickats för provtagning. Asbest
fanns i 14 % av fallen. Provtagande företag har beskrivit provernas färg och konsistens. Då detta varierade mycket
kan man tyvärr inte ringa in typ eller tillverkare på så sätt.

Senaste Nytt

Indikationer finns som pekar mot att risken för asbestförekomst kan vara störst i fönster från tiden 1965-75 ”miljonprogramshusen”, och om du i branschen har gjort egna observationer kring detta får du gärna höra av dig till oss
eller till Auktoriserat Fönsterunderhåll med din information.

Auktoriserat Fönsterunderhålls nuvarande rekommendationer

Vid misstanke om asbest i fönsterkitt tillverkat innan 1975 bör entreprenören alltid ta ett asbestprov.
Prov bör också tas om stark misstanke finns för asbest i kitt som är tillverkat mellan 1976 till 1981.
Asbest totalförbjöds i Sverige 1982 så kitt tillverkat därefter omfattas ej.

Provtagning

En mängd företag erbjuder asbestanalys och snabbsvar erbjuds ofta inom 48 timmar. Ett prov kan kosta mellan
500-800 kr beroende på hur snabbt du önskar svar. För anslutna företag har Auktoriserat Fönsterunderhåll tecknat
avtal med företaget ALS Scandinavia AB.

Hur bör man agera om kittet innehåller asbest?

Arbetsgivare har ansvar för att arbetsmiljöföreskrifterna följs.
Om du vet att asbest förekommer bör du i nuläget anmäla detta till fastighetsägaren och avstå entreprenaden.
Asbestsanering får endast utföras av den som har utbildning och tillstånd av Arbetsmiljöverket.

Är detta ett hot för branschen?

Det finns en risk att utan rätt arbetssätt och information riskerar marknaden för renovering av fönster att krympa till
förmån för fönsterbyte.

MÖJLIGHETER

Det är lätt att stirra sig blind på risker, otydlighet och osäkerhet. Men vi tror att med rätt förutsättningar kan man
använda den här informationen och förbättra den generella arbetsmiljön inom fönsterrenovering.

Utbildning

Leif Arvidsson AB tillsammans med Auktoriserat Fönsterunderhåll och extern utbildare jobbar just
nu på att få till stånd en branschanpassad asbestutbildning för dig som renoverar fönster. Med rätt utbildning,
utrustning och arbetssätt behöver du således inte riskera att förlora entreprenader pga asbestförekomst i kittet.

Effektivare arbetssätt och bättre arbetsmiljö?

Bortsett från tunga lyft är kitt- och färgborttagning det moment som är mest riskfyllt ur arbetsmiljösynpunkt, med
damm buller och vibrationer. Asbestsanering sker enligt en tydlig arbetsgång som kräver bra planering för effektivt arbetsflöde. Entreprenör med rätt utbildning och utrustning har därför möjlighet att ytterligare optimera dessa
arbetsmoment vilket kan leda till tidsvinster.
Om alla fönster oavsett asbestförekomst följer detta flöde kan även arbetsmiljön förbättras genom renare arbetsytor
och mindre dammexponering för arbetstagaren.

Utrustningskrav och ekonomi

Asbestsanering ställer vissa krav på din personliga utrustning. Förutom heltäckande kläder (typ engångsoverall)
krävs asbestgodkända andningsskydd. Detta kan bestå av t ex filtrerande halvmask och korglasögon, eller speciell
fläktassisterad mask. I saneringsutrymmet krävs godkänd luftrenare som renar luften och skapar undertryck så att
damm inte sprids till omgivande utrymmen. Vidare krävs också asbestgodkänd dammsugare. Utrustningskraven
innebär således ingen större investering.
Vi har uppgraderat vårt sortiment och hjälper dig gärna med mer information.
Du hittar lämplig utrustning på www.leifarvidsson.se under verktyg/asbest

Användning av denna typ av skydd innebär självklart en arbetsmiljöförbättring även om fönsterkittet inte
innehåller asbest.

Lokalanpassning

Asbestsanering kräver ett arbetsflöde som gör att godkänd entreprenör kan behöva anpassa sina lokaler, antingen
tillfälligt med hjälp av plast / skärmväggar eller på ett mer permanent sätt.
På nästa sidan hittar du en principskiss som visar en lokal med arbetsflöde för asbestarbete med fönster. Avfall
hanteras på särskilt sätt och lämnas på deponi som finns på de flesta sortercentraler.
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PORTO BETALT

IN & UT PERSONAL:
Permanenta väggar eller täta väggar av plast etc.
Sluss 1:
Ta på/av ”vanliga” kläder.
Sluss 2:
Ta på/av mask. Möjlighet till handtvätt.
Sluss 3:
Ta på/av skyddskläder

Nuvarande arbetslokal:
Kitt- och ev. färgborttagning
Dammsugare
Luftrenare (skapa undertryck)
Avfall (sortering)

ä

ä

IN & UT FÖNSTER:
Sluss för att föra in
bågar för bearbetning och
för att föra ut
rengjorda fönsterbågar

Luftrenare
(Skapa undertryck)
Avfall

Sammanfattning

Asbest är farligt för din hälsa och måste därför tas på största allvar. Vår förhoppning är dock att informationen
ovan visar att situationen är hanterbar med relativt små anpassningar av er verksamhet.
Vi hoppas kunna återkomma med mer information om en branschanpassad utbildning senare under våren.
För mer information är du välkommen att kontakta oss på info@leifarvidsson.se
Eller ring Tomas Burman eller Fredrik Tålhagen på 0392-36010.

ar
– v i s e r v re !
a
h a n t ve r k
Besök butiken på nätet –
www.leifarvidsson.se

www.leifarvidsson.se • TEL 0392-360 10

