FAKTA OM

LODDEARBEJDE
I forbindelse med loddearbejde er der risiko for at blive udsat for en række sundhedsskadelige påvirkninger.
Dette faktaark omhandler kun nogle enkelte af de forhold, man skal være særligt opmærksom på, når der udføres
loddearbejde.

Risici
Der afgives sundhedsskadelige dampe, når loddemetaller og flussmidler opvarmes ved brug.
Dampene kan fx indeholde bly, tin, cadmium samt saltsyre m.m. Dampe fra disse stoffer kan, uden brug af foranstaltninger, blandt andet medføre kronisk bronkitis, astma og kræft i luftvejene. Endvidere kan stænk fra flussmidler
give skader på hud og øjne.
Disse risici indgår i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) og danner samtidigt udgangspunkt for instruktionen, så de ansatte kan udføre loddearbejdet sikkert og forsvarligt.
Flusmidler og loddemetaller må ikke indeholde over 0,1% cadmium.
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FORANSTALTNINGER VED LODDEARBEJDE
Ventilation og åndedrætsværn
Sundhedsskadelige dampe og lodderøg fra loddemetaller og flussmidler skal som udgangspunkt fjernes med effektiv mekanisk ventilation (punktudsugning), inden dampene når næse og mund. Det gælder altid ved værksteds- og værkstedslignende arbejde.
Ved lodning af tagrender, flunke, og lignende arbejde på tage, skal der ligeledes etableres mekanisk ventilation,
hvis der er risiko for indånding af dampe og lodderøg. Det gør sig blandt andet gældende ved inddækkede stilladser, i bygningsnicher og ved stillestående luft. Kan det ikke lade sig gøre at etablere effektiv mekanisk ventilation,
skal der i stedet anvendes egnet åndedrætsværn - minimum B2/P3-filter.

Briller og handsker
For at beskytte hud og øjne mod smeltet metal og syre (flussmiddel), må der kun bruges CE-mærkede beskyttelsesbriller og handsker, der er egnet til arbejdet og passer til personen. Inddrag eventuelt jeres leverandør af personlige værnemidler.

Bly i loddetin
Er det nødvendigt at anvende loddetin indeholdende bly, skal arbejdet udføres efter reglerne om dette. Det betyder, at der også skal tages særlige hygiejne foranstaltninger - fx vaskes hænder og ansigt før der spises og drikkes,
og der kan være krav om blodblymålinger af de ansatte.
Brug eventuelt loddetin som ikke indeholder bly.
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Varmt arbejde
Loddearbejde hører til kategorien ”varmt arbejde”, hvor der er forøget brandrisiko. Derfor stiller forsikringsselskaberne ofte stiller særlige krav. Se mere herom på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, hvor der også kan printes
en særlig blanket – www.brandteknisk-institut.dk

Læs mere
I kan hente flere faktablade, vejledninger og nyttige informationer om arbejdsmiljø på BAR Bygge & Anlægs hjemmeside www.bar-ba.dk. På www.bygergo.dk kan I få et overblik over gode tekniske hjælpemidler, og hvor de kan anskaffes.
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