
 
 

 

FORMÅL: Sikker bruk av lakkboks 

OMFANG: Fra bruk av verneutstyr til oppstart, renhold og opprydding 

NR HANDLING ANSV. NR. DOK. NAVN 

KOMMENTARER 

1 VERNEUTSTYR OG SIKKERHET   

1.1 Følg instruks på styreskap på veggen. Bruk alltid avtrekksvifte når du 

jobber på lakkrommet. 

Operatør  

1.2 Bruk alltid egnet verneutstyr; åndedrettsvern, hørselsvern, vernebriller 

eller ansiktsmaske og klær som beskytter huden. 

Operatør Manglende bruk av 

verneutstyr kan føre 
til bortvisning 

1.3 Hvis det skal utføres lakkering med sprøyte eller sprayboks skal dette 

skje i lakkboksen, sett på viften. Strømbryteren er plassert til venstre for 

lakkboksen 

Operatør  

1.4 Les alltid opplysninger om bruk, innhold og sikkerhet på emballasjen 

når du benytter lakk, lim og maling. Beskytt deg selv og andre mot 

skadelige stoffer. 

Operatør  

2 OPPSTART OG BRUK 

  

2.1 For best mulig lakkeringsforhold bør rommet være støvfritt, det skal 

derfor ikke pusses eller slipes på dette rommet. 

Operatør  

2.2 Pass på at lufttrykket er innstilt på riktig arbeidstrykk. Rett aldri 

trykkluft mot kroppen, eller mot andre personer. 

Operatør  

2.3 Sprøytepistol rengjøres etter bruk med rengjøringsmiddel som er 

anbefalt på emballasjen. 

Operatør  

2.4 Malte/lakkerte modeller og arbeidsstykker oppbevares på 

lakkrommet til de er tørre, etterpå flyttes de ut fra rommet. Tørketid 

er angitt på emballasje 

Operatør  

3 AVSLUTNING OG OPPRYDDING 

  

3.1 Tomme spraybokser må ikke kastes i søpla, der finnes en spesiell 

beholder for dem som er merket (tomme spraybokser). 

Operatør  

3.2 Rydd opp rundt deg når du er ferdig. Operatør  

3.3 Hvis opprydding ikke skjer, vil utestengelse fra verkstedet bli 

vurdert. 

Instruktør  

3.4 Feil og mangler på maskiner og utstyr eller uryddige rom rapporteres 

til Rino Nilsen, rino.nilsen@hiof.no. 
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