Härdplastkurs för fogentreprenörer
Kemiska arbetsmiljörisker!

Kursprogram

Kemiska arbetsmiljörisker
Fog och Brandskyddsföretagen är fog och brandtätnings
branschens egen organisation för entreprenörer,
leverantörer och konsulter.
FB företagen arbetar för rätt konstruerade fogar och
passivt brandskydd i byggnader, säkra materialval och
fackmannamässigt arbetsutförande. Att sprida information
och vara branschens kunskapsbank gällande
branschfrågor och teknik.

Innehållet är främst anpassat för företag specialiserade
på montering av -isocyanat- epoxi -härdande fogmassor
samt för arbete med isocyanathärdande fogskum.

1/2 Dag - Risker och skyddsåtgärder

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt fog- och brandtätningsmaterialens betydelse för miljön både under
byggnadstiden och i den färdiga byggnaden.

•

FB företagen arbetar för att stärka kvalitetsmedvetandet
hos alla byggbranschens aktörer - byggherrar, förvaltare,
arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. Det resulterar i
bättre fungerande byggnader och lägre underhålls- och
driftskostnader. Ett led i detta är en återkommande
vidareutbildning av de anställda i medlemsföretagen och
auktorisation av medlemsföretag som uppfyller fastställda
krav. Utbildning i kemiska arbetsmiljörisker för att säkert
jobba med bästa möjliga material för lång livslängd av
fogar och tätningar.

•
•

•
•

•

Risker med härdplaster
Skyddsåtgärder
Personlig skyddsutrustning
Riskbedömning
Säkerhet och hälsa
Miljöfrågor, märkning och arbetsmiljöarbete
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Anmälan är bindande. Deltagarnamnet får dock ändras.
Vid avbokning senare än 10 dagar före kursstart debiteras
50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 1 vecka
före kurs eller vid uteblivande, debiteras hela
kursavgiften
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