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Opgavens art:   Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces 

 

Opgaveformulering:  Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål  

 

Fagområde:   Hærdeplast 

 

Opgavens varighed:  4 lektioner  

 

Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Sikkerhed og arbejdsmiljø trin 1 

 

Henvisning til hjælpemidler: Kompendier, bekendtgøres, 140, 199, 540, 302, 

og grænseværdier for stoffer og materialer, samt 

egne notater. 

 

Hjælpe- / kontaktperson:  

 

 

 
Regelsæt for anvendelse af centerets udstyr og praktiklokaler. 

 

 

I forbindelse med udførelse af opgaver fra opgavebanken, er der et sæt regler du skal være opmærksom på: 

 

1. Inden du starter på ekstraopgaven, skal du sikre dig, at eventuelt nødvendigt udstyr er til stede, og er ledigt. 

2. Der skal anvendes egne kompendier og undervisningsmaterialer og der udleveres ikke ekstra kompendiemateriale til 

ekstraopgaver. 

3. Skolens lokaler, udstyr og maskiner kan kun anvendes i det omfang, at det ikke bruges til undervisning. 

4. Praktisk arbejde skal udføres efter gældende sikkerhedsregler for området. Dette gælder også for anvendelse af 

personlige værnemidler.  

5. Der må ikke udføres større produktionsmængde, end den mængde der er beskrevet i opgaven. 

6. Der må ikke fjernes materiale og udstyr, herunder værktøj, mapper, instruktioner og lignende fra hjemmehørende 

lokaler. 

7. Pc-udstyr, kopimaskiner og lignende må kun anvendes i det omfang, som opgaven berettiger. 

8. Alt produktionsaffald fra opgavens udførelse bortskaffes efter gældende regler for området. 

9. Den enkelte bruger er ansvarlig for, at anvendt udstyr og lokaler afleveres rengjort, og i brugbar stand. 

 

Din kontaktperson vedrørende arbejde med opgaven, vil normalt være en faglærer indenfor det pågældende område.  

Men hvis faglæreren ikke er til stede, eller er optaget til anden side, skal oplysninger af nedenstående karakter afleveres til 

”Hjælpe- / kontaktperson” eller kursistadministrationen. 

 

10. Hvis der skal anvendes praktiklokaler og maskiner/værktøjer, skal dette aftales med kontaktpersonen. 

11. Sker der uheld med materiale, udstyr eller lokaler, skal den ansvarlige for området straks kontaktes og informeres, 

således at skaden efter uheldet kan udbedres. 

12. Eleven retter selv opgaven efter facitlisten.  

13. Der gives ikke karakter for opgaveløsningen. 
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Opgaver til Sikkerhed og arbejdsmiljø trin 1. 

1. Hvad betyder GUP? 

2. Er der en sundhedsrisiko ved at håndtere et glasfiber emne der er færdig hærdet? 

3. Er der krav til uddannelse, for at arbejde med polyester, hvis ja hvilke? 

4. Hvilken bekendtgørelse gælder for stoffer og materiale, som anses for at være kræftfremkaldende, 

eller er kræftfremkaldende? 

5. Hvad er Styren for et stof ? 

6. Er der krav til mærkning af fylden Styren affald, og hvis ja, i hvilken bekendtgørelse, paragraf er 

det nævnt? 

7. Hvilken skilte skal der være på døren ind til det værksted, hvor der arbejdes med polyester? 

8. Hvor hurtig skal man være tilmeldt et Sikkerheds kursus, når man arbejder med Styren? 

9. Hvad er en MAL-KODE, og hvilken bekendtgørelse omfatter MAL-KODE? 

10. Hvad er MAL-KODE på polyester? 

11. Hvilken type filter skal anvendes, på en 3M Turbo motormaske, hvis man skal lave et håndoplæg i 

polyester? 

12. Hvor mange timer må man over en arbejdes dag , anvende en 3M Turbo motormaske? 

13. Skal man bruge maske, hvis man skal sprøjte en form med Gelcoat, hvis ja, hvilken? 

14. Hvem skal skifte filter på den maske, du skal bruge til at udføre et stykke arbejde med? 

15. Må man bære personlige værnemidler i kantinen? 

16. Hvad bruges et P2 filter til ? 

17. Hvad skal man vide om handsker, som man skal bruge til opløsningsmidler, inden man går i gang? 

18. Hvad er et lavt kogende væske? 

19. Hvad er kogepunktet på polyester, og hvor findes disse oplysninger? 

20. Er et væske med et kogepunkt på under 65c, et sundhedsfarlig stof? 

21. Er acetone kræftfremkaldende?  

22. Hvornår kom Styren på listen over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende? 
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23. Hvad er forskellen på termoplast og hærdeplast? 

24. Næven 3 typer hærdeplast? 

25. Hvad er en grænseværdi? 

26. Hvad er grænseværdien på polyester? 

27. Hvad er et CAS-NR, og hvad er CAS-NR på styren? 

28. Hvor mange punkter skal et sikkerhedsdatablad indeholde? 

29. Hvad betyder symbolet Xn? 

30. Hvilken risikosætning har polyester? 

31. Hvilken bekendtgørelse omhandler arbejdet med Epoxy og isocyanat? 

32. Må man spise, ryge i et arbejdslokale, hvor der arbejders med Epoxy, hvis nej , i hvilken   

bekendtgørelse, pargraf er det nævnet? 

33. Er der lovkrav, som siger at man skal på kursus for at arbejde med Epoxy og isocyanat, hvilken? 

34. Hvor ser man om et materiale indeholder isocyanater? 

35. Er der særlig helbredsmæssige krav, til de personer der skal arbejde med Epoxy og isocyanater, 

hvis ja hvilke? 

36. Hvad kan der ske hvis man for umættet Epoxy på huden? 

37. Må man forlade et arbejdsområde, hvor man arbejder med Epoxy, uden at vaske hænder? 

38. Hvilken to typer råvare bruges til fremstilling af PUR skum, hvad hedder basen og hærder ? 

39. Hvad er grænseværdi på en MDI  4,4 diisocyanat? 

40. Polyuretan emne som er færdig hærdet, er der risiko ved at røre ved det uden handsker? 

41. Hvad sker der hvis man ikke overholder hærdetiden, med et Epoxy emne og begynder at slibe i det 

før hærdetiden er endt?    

42. Hvor må der sprøjtes med et Epoxy produkt ? 

43. Er det hobbyskum som man kan købe i byggemarkedet, et hærdeplast produkt? 

44. Hvem har ansvaret for at den enkle medarbejder overholder reglerne i bekendtgørelse 199? 

45. Hvis man får et produkt udleveret, som ikke indeholder de nødvendig oplysninger hvad gør man 

så? 



   

 VEUD – ekstraopgave  

 Opgave nr. 64-60 
 

 

64-60 Sikkerhed og arbejdsmiljø trin 1.docNavn: ____________________________________________ Side 4 af 6 

Sprøjtestøbning: Opgave 62- 

Ekstrudering: Opgave 63- 

Hærdeplast: Opgave 64- 

Facitliste. 

 

1. GUP er en armeret hærdeplast, som normalt består af to dele umættet polyester og en del      

glasfiberarmering. GUP benævnes også ”glasfiber”. 

2. Nej, men man skal passe på hvis, man skal slibe i det, så er det støvet, som ikke er sundt at 

indånde. 

3.  Ja, man skal have en sikkerheds uddannelse, efter arbejdstilsynets bek. nr.140. 

4. Det er bek. nr. 140 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og 

materialer. 

5. Styren er et opløsnings mild, som anses for at være kræftfremkaldende. 

6. Ja, bek. nr. 140 . § 11, som henviser til bilag 3. 

7. Bek. nr. 140. § 18. mærket med passende advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder med skilte 

om rygeforbud. 

8. Bek. nr. 140 § 25 og 26.+ uddybende bemærkninger og begrænsninger under bilag 1 (styren). Den 

ansatte skal senest 4 uger efter ansættelsen være tilmeldt første ledige kursus. 

9. En MAL-KODE er to tal der viser sundhedsrisiko ved indånding og hudkontakt, det er bek. nr. 302 

10. MAL-KODEN på polyester er 5-6 

11. Der skal anvendes et A2 filter, på 3M turbo motormaske til et håndoplæg i polyester. 

12. Man må anvendes  3M turbo motormasker 6 timer over en arbejdsdag. 

13. Ja, man skal bruge et friskluftanlæg. Det er der hvor man får luften ude fra kompresserne, også 

kaldt lufttilført åndedrætsværn . 

14. Det er brugeren.  

15. Nej, ikke ifølge bek. 140 § 12 stk. 2 

16. Et P2 filter er til støv. 

17. Man skal kende til gennemtrængningstiden, og skifte ved brud. 

18. Det er et opløsningsmiddel med et kogepunkt under 65c, det vil sige at det er let flygtigt, som 

acetone. 

19. Kogepunkt på polyester er 145c, det ser man i et sikkerhedsdatablad på polyester under punkt 9. 

fysiske og kemiske egenskaber. 

20. Ja . 
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21. Nej acetone er ikke kræftfremkaldende, det er ikke i bek. nr. 140 

22. 1993. 

23. Forskellen på termoplast og hærdeplast er at termoplast kan genanvendes og forarbejdes ved 

varme. Hærdeplast er en kemiske region, og kan ikke genanvendes. 

24. Polyuretan ( PUR ), Epoxyplast ( EP ), Glasfiber ( GUP ). 

25. En grænseværdi angiver den højest tilladte koncentration af et stof eller materiale, som må findes i 

luften. Koncentrationen angives som regel i enheden mg/m3 (milligram pr. kubikmeter eller ppm 

(milliontedel). 

26. Grænseværdien på polyester er på 25ppm. 

27. Et CAS-NR angiver stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service. CAS-NR. på styren  

er 100-42-5. 

28. Et sikkerhedsdatablad  skal indeholde 16 punkter. 

29. Symbolet Xn betyder sundhedsskadelig. 

30. Den har, R 10 brandfarlig, R 20 farlig ved indånding, R36/38 irriterer øjnene og huden. 

31. Det gør arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 199. 

32. Nej, ifølge bek. nr. 199  § 13 stk. 3. 

33. Ja, bek. 199 § 8 

34. I en brugsanvisning, på det stof man har. 

35. Ja, bek. nr. 199 § 7. 

36. Det kan give en epoxy eksem. 

37. Nej, brugerne skal gennemføre en omhyggelig personlig hygiejne, bl.a. ved at vaske hænder ved 

pauser i arbejdet, før toiletbesøg og måltider med videre, og om nødvendigt ved at bade straks efter 

arbejdets ophør. bek. nr. 199 § 13. 

38. Til fremstilling af PUR skum bruges der en isocyanat og en polyol. Basen hedder polyol, og 

hærdne hedder isocyanat. 

39. Grænseværdi på en MDI 4,4 diisocyanat  er på 0,005ppm. 

40. Nej, der er ingen risiko ved at håndter færdig hærdet skum, uden handsker. 

41. Der er risiko for at det kan give eksem, da det ikke er færdig med at hærde. 

42. Ja. Men kun i lukket systemer, i sprøjtekabiner, i sprøjtebokse med effektiv ventilation. Bek. 199 § 

6 stk. 4. 
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43. Ja, det er PUR skum. 

44. Det har arbejdsgivere, arbejdsledere og øvrige ansatte samt brugere med flere, efter 

arbejdsmiljølovens almindelige regler. Bek. nr. 199 § 3. 

45. Man har krav på at få et datablad udleveret.   


