
PÅ JOBBET.
FÖR EN BRA DAG

WWW.CRAMO.SE

SKYDDA DIG 
FRÅN DAMM



3 AV 4 BYGGEN ÖVERSKRIDER 
GRÄNSVÄRDENA FÖR DAMM* 

Byggdamm kan leda till flera kroniska och mycket allvarliga sjukdomar:

Silikos (stendammslunga)

Betongdamm innehåller fria kvartspartiklar 

som är osynliga för ögat. De tränger ner i 

lungorna och sätter sig i lungblåsorna där de 

kapslas in i bindväven så att lungornas volym 

minskar. Sjukdomen som är obotlig leder till 

nedsatt lungfunktion och ökad belastning på 

hjärt-kärlsystemet. När skadan blivit mer 

utbredd blir man lättare andfådd. Antalet fall 

av sjukdomen har ökat de senaste åren.

Asbestos

Då man utsätter sig för asbest kommer 

asbestfibrerna ned i lungorna och detta kan 

leda till asbestos. Asbestfibrerna är vassa 

partiklar som skadar lungan och som leder till 

nedsättning av lungfunktionen samt i 

slutändan till invaliditet på grund av 

andningssvårigheter. Det vanligaste 

symptomet på asbestos är andfåddhet vid 

fysiskt arbete. 

Kol

Ny forskning visar att byggnadsarbetare löper ökad risk att drabbas av kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL).  KOL kan orsakas av dammiga arbetsmiljöer och leder till alltmer

 nedsatt lungfunktion. Sjukdomen ger andnöd och hos en tredjedel slutar lungorna fungera. 

KOL är livshotande och i Sverige avlider varje år över 2000 st människor i sjukdomen.

* IVL Svenska Miljöinstitutet B1794
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HUR SKA JAG SKYDDA MIG?

• Ta hand om dammet vid källan, dvs punktutsug. Maskiner med integrerat utsug är att 

   föredra men man kan även sätta på en sugkåpa på maskinen. Därefter leder man via en    

   slang dammet till en stoftavskiljare.

• Använd stoftavskiljare. Den arbetar i tre steg:

   1- Grovavskiljning med hjälp av centrifugalkraften i cyklonen

   2- Ett veckat finfilter där de flesta partiklarna fastnar

   3- Mikrofilter, Hepafilter, som tar hand om 99,97% av de allra minsta, luftburna partiklarna

• Enbart användning av luftrenare räcker inte, de är dock ett bra komplement till 

   punktutsug och stoftavskiljare.

• Använd personliga, noggrant utprovade och väl underhållna andningsskydd. Använd 

   skydden hela tiden, damm finns kvar i luften länge! Skydden ska ha rätt filter, ex P3-filter     

   vid kvartshaltiga partiklar. 

• Bevattna gärna vid rivning, det minska dammhalten kraftigt.

• Skärma av arbetsplatsen ordentligt, använd en fläkt/luftrenare så att ett undertryck 

   skapas och dammet stannar i det rum där rivningen sker.  

• Sopa aldrig! Dammsug först och kratta eller skrapa därefter ihop större, kvarvarnade    

   skräp.

• Skydda kollegorna från damm genom avskiljande slussar o.d. med kraftigt utsug, (om     

   möjligt skapa undertryck), så att dammet inte sprids mer än nödvändigt. Även om du har 

   andningsskydd kanske inte de har det!
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Avdelningen kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Cramo AB
08-623 54 00
info.se@cramo.com
www.cramo.se

Vad gör Cramo?

Hyr ni av Cramo får ni rätt utrustning för varje jobb! Vi har exemplevis maskiner med 

punktutsug, stoft-avskiljare och luftrenare. 

Ni behöver inte bry er om att rengöra eller byta filter på stoftavskiljare eller 

luftrenare – det sköter vi om! 

Vi har även personlig skyddsutrustning, såsom andningsskydd, till försäljning på våra 

depåer.
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