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Begäran om korrigering av utskick från xx rörande hantering
av nagelskulpteringsgel
Ni har genom YY gjort en riskbedömning av nagelskulptrisgel ”Bio
Sculpture®UV Curing Gel – Clear & Colour”. Jag har i detta sammanhang den 7
maj 2008 blivit tillfrågad om man vid hantering av denna produkt skulle
behöva använda punktutsug. Mitt fullständiga svar löd: ”Vid granskning av de
översända databladen finner jag inget som skulle föranleda att man måste använda
utsug vid hanteringen. Däremot kan ju preparatet vara allergent, varför man bör
använda handskar vid hanteringen.” Endast säkerhetsdatablad för ifrågavarande
produkt översändes. Mitt uttalande rör alltså endast hanteringen av ”Bio
Sculpture®UV Curing Gel – Clear & Colour” och inga andra produkter.
Nu har det kommit till vår kännedom att detta uttalade utnyttjas för att hävda
att utsug inte behövs vid arbete med nagelskulpteringsgel i allmänhet. Detta är
alltså en missuppfattning eftersom uttalandet specifikt rör hanteringen av den
nämnda produkten. Vid de flesta andra arbeten inom yrket uppkommer olika
former av luftföroreningar. Då luftföroreningar bildas, inklusive damm, gäller
reglerna om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS
2005:17.
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Av 4 § framgår:

4 § Om en bedömning, enligt 4 § i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker
(AFS 2000:4), visat att det finns risk för att luftförorening förekommer på en
arbetsplats, skall arbetet ordnas, utföras och följas upp så att halten
luftförorening i andningszonen blir så låg som det är praktiskt möjligt.
Härvid skall de förebyggande åtgärder som anges i a–e övervägas i den ordning
de är uppställda.
a) Arbetsmetod, process eller teknisk anordning väljs och utformas så att minsta
möjliga mängd luftförorening uppkommer.
b) ……….
c) Förorenad luft omhändertas genom processventilation vid den plats där
luftföroreningen uppkommer. Detta gäller, när så behövs, även vid slutet system
eller utrymme, särskild lokal, del av lokal, avskild plats eller maskin och annan
teknisk anordning.
Eftersom det i yrket förekommer hantering av härdplastkomponenter så är även
Arbetsmiljöverket regler om härdplaster AFS 2005:18 tillämpliga. Även i detta
regelverk krävs processventilation (punktventilation ) vid den plats där
luftföroreningar uppkommer i 9 § i AFS 2005:18.
Arbetsmiljöverket, Distriktet i Stockholm, har vid sina inspektioner av
branschen funnit att man i samtliga inspekterade salonger och skolor där man
hanterar mer än 500 g härdplastkomponenter per person och år, behöver
använda punktutsug i arbetet, eftersom man även använder andra produkter,
(som kräver punktutsug), än ovannämnda gel. Vi finner därför att den
information om att processventilation (punktutsug) inte skulle behövas vid
arbete med nagelskulptering i allmänhet, som ni gått ut med, som felaktig.
Arbetsmiljöverket utgår nu från att ni tillrättalägger er tidigare felaktiga
information.

Jan Olof Norén

