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Mirka er pioner, når det gælder støvfrie slibeløsninger: Vi ved alt om støv.
I denne vejledning deler vi vores viden om, hvordan støvfrie løsninger
påvirker arbejdsmiljøet, medarbejdertilfredsheden og effektiviteten i
virksomheden.
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Erhvervsmæssig støveksponering
Støveksponering udgør en arbejdsmiljømæssig risiko for millionvis af
arbejdstagere. Støv på arbejdspladsen kan ligeledes ødelægge produkterne
eller forringe deres kvalitet og dermed påvirke arbejdsstedets effektivitet.
Medarbejdere, der gentagne gange eksponeres for støv, tager det med hjem til
familien, idet det sidder i tøj og hår samt på huden.
Men det kan alt sammen undgås. Risikoen for støveksponering nedsættes bedst ved at gå direkte til kilden og eliminere den.
Eksempler på skadelige støvkilder:
Industriel forarbejdning: savning, tilpasning og slibning
Brug af trykluft til at fjerne støv fra overflader

Intet er vigtigere end dit helbred.
Glem ikke arbejdssikkerheden.
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Sunde og raske medarbejdere
– virksomhedens fordele
Der er størst sandsynlighed for, at sunde og raske medarbejdere, der
arbejder i et rent og ergonomisk miljø, udfører deres arbejde på en
effektiv måde. Sunde og raske medarbejdere har færre fraværsdage,
hvilket giver virksomheden en besparelse.
Identifikation af miljømæssige skadevirkninger og de afledte alvorlige
helbredsrisici er første skridt mod forbedring af arbejdsforholdene
og medarbejdernes helbred, effektivitet samt arbejdsglæde.
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Støvets indflydelse på dit helbred
Støv er en af de grundlæggende arbejdsmiljømæssige sundhedsfaktorer. Der dannes en stor mængde fint støv ved slibning
af maling og spartelmasse, og dette støv kan nemt indåndes og
medføre irritation af hud, øjne og de øvre luftveje.
Jo mindre partiklerne er, desto større er sandsynligheden for, at de
trænger langt ned i lungerne.
Andre mulige sundhedsskadelige virkninger:

Udslæt eller andre hudlidelser
Irriterede og røde øjne
Ondt i hals- og næseregionen
Astma og bronkitis
Mavegener
Øget risiko for cancer i næse- og bihuler samt siben
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Forskellige typer støv
En række forskellige industrielle processer medfører støvdannelse.
Støv kan også blandes med alt fra pollen til hudceller og blive til skadelige forureningspartikler afhængigt af den pågældende branche.

Træstøv opstår ved forarbejdning af træ. Når træ poleres,
slibes, bores eller skæres i, frigøres der støv i luften, og det
lægger sig derefter som et støvlag.
Metalstøv opstår typisk ved slibning og polering af
metalflader.
Glasfiberstøv består af mikroskopiske glaslignende
partikler, der dannes ved afpudsning, findeling, slibning,
savning eller skæring af glasfibermaterialet.
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Statistik
Partikler i luften, f.eks. støv:

10 mikrometer
Så små, at de kan indåndes

2.5 mikrometer

Mirkas støvfrie
løsninger har en effektivitetsgrad på

97.97%
når det gælder fjernelse
af partikler med en
størrelse under 0,3 μm.*

Så små, at de når lungernes
nederste dele
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* http://www.ucdenver.edu/research/EHS/RS/PPE/LaboratoryHoods/Pages/HEPA.aspx

Den relative størrelse af almindeligt forekommende
støvpartikler
Et menneskehårs diameter
Træstøv
Cementstøv
Blystøv
Isolering af glasfiber
Kvartsstøv
Asbest
Malingspigmenter
Gasmolekyler

Størrelse i
mikrometer

0,0001

0,001

0,01

0,1

1,0
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Kundeanbefalinger
Kauhavan Puutyö
Kauhavan Puutyö har i mere end 30 år været de stolte producenter og
reparatører af arbejdsbænke til skoler, fabrikker og byggemarkeder.

“

– Vi bruger rigtigt meget hårdt træ, såsom finsk
birketræ, der har tendens til at frembringe en større
mængde skadeligt fint støv. Det er derfor vigtigt, at vi
gør alt for, at vores arbejdsplads er støvfri. Vi har brugt
Mirkas produkter lige fra begyndelsen og har bemærket en forskel i mængden af støv.
Uden flyvestøv opfylder vi arbejdsmiljølovgivningens
sikkerhedskrav, og vi kan arbejde mere effektivt med
et bedre slutresultat. Og så er et støvfrit miljø godt for
helbredet.

“
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Støvmålinger er vigtige
Støvkilder kan identificeres på forskellige måder,
og det samme gælder den del af arbejdsgangen,
hvor støvet opstår.
Instrumenter med direkte aflæsning
Instrumenter med direkte aflæsning måler koncentrationen af støv i en længere periode ved at trække
støvet luft ind i et lukket kammer og måle lysspredningens intensitet med en laser. Instrumenter med
direkte aflæsning kan bruges til hurtig screening af
et miljø eller til identifikation af støvkilder.
Stationær prøvetagning
Stationær prøvetagning er ikke beregnet til måling
af personlig eksponering, men derimod støvet på et
bestemt sted. Stationær prøvetagning kan hjælpe
med at identificere kilder til støveksponering
samt potentielt skadelige arbejdsområder for de
medarbejdere, der udsættes for støvede miljøer i
længere tid.
Visuelle teknikker
Røgspredning ved hjælp af specielle røgrør kan
bruges til at vise, hvordan støvet spredes fra en kilde.
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Støvlampe
En anden visuel teknik, hvorved der kan testes for
støv, er ved at anbringe en ”støvlampe”, så støvet
bryder lyset og afslører det fine støv, der normalt
ikke kan ses med det blotte øje. Hvis lampen
placeres korrekt, er det muligt at se støvets
bevægelse i forhold til et udsugningsanlæg eller
medarbejderens indåndingszone.
Videooptagelse
Visualiseringsteknikker ved hjælp af videooptagelser anvendes ved at kombinere signalet fra
et videokamera med udgangssignalet fra et
instrument med direkte aflæsning. Det giver en
kontinuerlig måling af støvkoncentrationerne med
en meget hurtig respons. Videoovervågning af
eksponeringen er en effektiv teknik til at identificere
og bekræfte emissionskilder, men kan ligeledes
afgøre deres relative vigtighed.
Det er også nyttigt at tale med medarbejderne. De kan ofte give vigtige oplysninger
om støvkilder og spredningen af støv.
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Ren luft er afgørende
Kvaliteten af den luft, vi indånder, er meget vigtig for vores velbefindende.
Luftforurening udgør en afgørende helbredsrisiko i hele verden.
En ny undersøgelse foretaget af førende miljøingeniører og forskere i folkesundhed
har vist, at luftforurening nedbringer den forventede levetid på globalt plan
med mere end et år.*
De internationale standarder for luftkvalitet er fastlagt med henblik på
beskyttelse af folkesundheden. Luftkvaliteten er langsomt i forbedring, men
det er stadigt et område, der kræver en stor indsats.

*https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.8b00360
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Myter og fakta om støv
Myt:		
Fakta:
		

Støv er ikke skadeligt, hvis diverse flader rengøres ofte nok!
Det farligste støv er det såkaldte usynlige støv, der kan forblive
luftbåret i lang tid, hvorved det aflejres i lungerne.

Myt: 		
Fakta:
		
		

Alt støv er ens!
Der er forskel på de forskellige typer støv. Malingsrester kan eksempelvis
være meget giftige, og støv fra hårdt træ er ekstremt skadeligt, HVIS det
indåndes gennem længere tid.

Myt: 		
Fakta:
		

Støvfrit værktøj eliminerer behovet for værnemidler.
Selvom Mirkas støvfrie løsninger fjerner næsten alt støvet fra luften, 		
bør værnemidler altid anvendes for at passe på dit helbred.

Myt: 		
Alle typer sandpapir kan anvendes til støvfrit elektrisk værktøj samt 		
		udsugningsanlæg.
Fakta:
Både ja og nej. Det er muligt at anvende alle typer sandpapir, men for at
		
opnå støvfrie slutresultater, skal der anvendes slibematerialer af nettypen.
Myt: 		
Fakta:
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Støvfrit udstyr kræver ikke vedligeholdelse.
Filtre, støvposer og slibemidler skal udskiftes regelmæssigt
for at opretholde den støvfrie funktion.
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Mirka arbejder for en støvfri verden
Mirka er en anerkendt pioner inden for støvfrie slibeløsninger, og vi har haft succes
på et område, hvor mange andre har fejlet. Vi har udviklet den oprindelige løsning til
støvfri slibning, som senere er blevet branchestandard. Mirkas støvfrie løsning er en
kombination af et ergonomisk elektrisk værktøj og en fuldstændigt symmetrisk
Abranet slibenet samt et effektivt støvudsugningsanlæg.
Abranet indeholder tusindvis af huller, hvilket betyder, at den maksimale afstand
mellem hver enkelt slibepartikel og det nærmeste støvudsugningshul ikke er over 0,5
mm. Slibeprocessen er stort set støvfri, da støvet løbende suges ud via
udsugningsanlægget. Det bidrager til et rent og sundt arbejdsmiljø, idet de skadelige
støvpartikler fjernes, mens effektiviteten og motivationen øges.
Slibemidlet og slibefladen holdes støvfrie, og dermed forlænges slibemidlets levetid,
og problemer såsom dannelse af støvaflejringer og tilstopning forebygges.

Pointen er, at støvfri slibning ikke blot er endnu en dyr investering. Den er afgørende
for produktiviteten, rentabiliteten samt virksomhedens udvikling med arbejdsmiljøet
i højsædet.
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En digital og støvfri løsning
fra Mirka

Sådan kommer du i
kontakt med os
Vi sætter pris på, at du bruger tid på at læse
denne minivejledning. Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger,
er du velkommen til at kontakte os.
Download appen myMirka, og prøv de avancerede funktioner.
Kombiner den med Abranet og Mirka støvsuger, så du kan trække
vejret uden problemer i et støvfrit miljø.

Find os på www.mirka.dk
E-mail: firstname.lastname@mirka.com
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Dedicated to the finish.

