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Skärpta krav för arbete med målarfärger och härdplaster 

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrift om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43 träder i kraft 1 juni 2015. Syftet är att 

minska risken att personer utvecklar allergi.  

Färger innehåller konserveringsmedel för att förhindra bakterietillväxt i burken och fungicider för att förhindra påväxt vid 

målning utomhus. Fler produkter baseras på vatten i stället för organiska lösningsmedel och blir därmed mer attraktiva för 

mikrobiella angrepp. Konserveringsmedlen är ofta klassade som allergiframkallande och produkter som innehåller en viss 

mängd ska vara märkta med frasen/texten ”Kan orsaka allergisk hudreaktion” (Kod för frasen är H317) eller ”Kan orsaka 

allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning” (Kod för frasen är H334). 

 

 

1. För vanliga målarfärger där burken är märkt med 

faropiktogram i kombination med frasen/texten: 

 

Kan orsaka allergisk hudreaktion 

eller  

 

Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter 

vid inandning 

Då gäller följande: 

 Skriftlig riskbedömning ska utföras, av arbetsgivaren, med tydliga instruktioner om 

vilka skyddsåtgärder som ska vidtas och vilken skyddsutrustning som ska användas  

(information hämtas ur säkerhetsdatabladen) 

 Skyltning om andra arbetstagare riskerar att exponeras 

 Arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagaren om hur de ska arbeta säkert. 

 

Exempel: I en färg för utomhusbruk ingår mögelskydd för att förhindra angrepp på en fasad. Mögelskyddet gör att färgen 

blir klassificerad och märkt med frasen ”Kan orsaka allergisk hudreaktion.” Det krävs att man gör en riskbedömning som 

beskriver hur man ska arbeta säkert med produkten. Information om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt hämtas från 

säkerhetsdatabladet. T.ex. står där: ”Vid långvarig och upprepad kontakt, använd lämpliga skyddshandskar, t.ex. av vinyl. 

Tvätta händerna efter arbete med produkten.”  

 

Sammanfattningvis: 

 Det finns inga krav på särskild utbildning eller läkarundersökning vid arbete med vanliga målarfärger  

 Det behövs dock en ökad medvetenhet om risker för allergi och råden om skyddsutrustning i 

säkerhetsdatabladen ska följas! 
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2. För vanliga målarfärger där burken inte är märkt med 

faropiktogram gäller följande: 

Produkten är inte berörd av de skärpta kraven i föreskriften. Om konserveringsmedel finns med i en sådan halt att det kan 

vara en risk för personer som redan utvecklat en allergi ska information om detta finnas på etiketten. 

Exempel: I en vanlig vattenburen väggfärg ingår konserveringsmedel som är klassade med bl.a. H317. Halten är så låg 

att själva väggfärgen inte är klassad som allergiframkallande, men fabrikanten informerar ändå om konserveringsmedlen 

på etiketten till exempel med frasen ”Innehåller Isotiazolinon, som kan ge allergi vid hudkontakt.”, som en information till 

personer med allergi mot just dessa ämnen. Om det är känt att en arbetstagare har allergier mot konserveringsmedel ska 

arbetsgivaren alltid göra riskbedömning och vidta nödvändiga åtgärder för att undvika exponering. 

 

3. Vid arbete med härdplaster krävs som tidigare särskild 

utbildning och läkarundersökning 

Kraven vid arbete med härdplaster har flyttats från AFS 2005:18 till AFS Kemiska arbetsmiljörisker 2011:19 genom 

ändringsföreskriften 2014:43, § 37 e-g   

Särskild utbildning med intyg som är giltigt 5 år krävs vid arbete med: 

 diisocyanater,  

 epoxiplastkomponenter,  

 organiska syraanhydrider,   

 formaldehydhartser,  

 metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller 

 akrylater* som ska vara märkta med H317 eller H334 

samt vid arbete  

 som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd 

 med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet pågår mer än 

30 min/vecka. 

 

Läkarundersökning ska erbjudas vid arbete med epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser, metakrylater som ska vara 

märkta med H317 eller H334 eller akrylater* som ska vara märkta med H317 eller H334.  

 

Periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning ska genomföras: 

 vid arbete med diisocyanater, organiska syraanhydrider som ska vara märkta med H334 

 vid arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet 

pågår mer än 30 min/vecka. 

 Vid arbete som kan medföra exponering för isocyanater som bildas vid termisk nedbrytning. 

 

*med akrylater menas här monomerisk, oreagerad akrylat av typen som används vid läggning av fogfria golv, uv-

härdande tryckfärg eller vid nageluppbyggnad. Man menar inte det som i målarbranschen benämns som ”akrylatfärg” 

som är vanlig målarfärg där eventuell allergiklassning beror på tillsats av konserveringsmedel. 
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