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Bränning av lackerade 
elkablar inför lödning
A. Bakgrund? 

29-årig man med astma remitteras av FHV i samband med lagstadgad 
medicinsk kontroll för arbete för allergiframkallande ämnen. Exponering 
för isocyanater var oklar.

Patienten tror att inga härdplaster så som isocyanter, akrylater, 
metaakrylater m.m. hanteras vid hans avdelning. Av fem medarbetare 
har minst två utvecklat astma under anställningen.

Arbetet går ut på att linda om stora transformatorer med prefabricerad 
koppar ledare eller CTC (continuously transposed cable). Innan de lindas 
om så förbereds ledaren gnom att bl.a. lackbränna och löda ihop 
ändarna. 

Lackbränning har tidigare gjorts i större omfattning eftersom flertalet 
ledare idag levereras med lackfria ändar.  



Lackbränning
• För att avlägsna lacken inför lödning så bränns lacket bort genom induktion 

(över 450°C). När detta sker bildas förbränningsgaser och möjligen 
isocyanater som sugs upp av ett flexibelt punktutsug. 



Bränning av lackerade elkablar inför lödning

B. Vad ser vi?

Leverantören uppger två olika lack som används för inlindning av transformatorer, 
beroende på vilken termisk klass som eftersträvas. Datablad anger att ingen av lackerna 
innehåller PUR eller diisocyanater.

Arbetsgivaren har utfört ett flertal analyser av röken som bildas i samband med 
lackbränning (2005, 2014 och 2018): 
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Bränning av lackerade 
elkablar inför lödning

C. Hur gör vi? 
Eftersom det är oklart om 
diisocyanater frigörs eller 
ej i processen så tog vi 
initiativet att göra en 
provokativ mätning. 

Inte med syftet att 
klargöra hur hög 
exponeringen är utan bara 
att göra tydligt om det 
frigörs eller inte frigörs 
diisocyanater i samband 
med uppvärmning.

Prover



Bränning av lackerade 
elkablar inför lödning

D. Resultat och lärdomar

• Uppmätta halter från den provokativa 
mätningen tyder på att det fortfarande avges 
diisocyanater när lack bränns. 

• Personburen mätning visade att 
Toluendiisocyanat, TDI, låg i nivå med 
korttidsgränsvärdet på 0,040 mg/m3. 

• TDI är den samma diisocyanat som 
detekterades vid mätningen 2005.

”Regler kring vad tekniska datablad ska innehålla är inte samma 
som för kemiska produkter.” 

”Isocyanater är reaktionsbenägna vilket gör det svårt att fånga 
upp på analyser och mät-/analysmetoden är därför viktig!”



Svetsning av lackade 
byggelement 

A. Bakgrund

Patienten är en 29-årig man som svetsar i byggbranschen, 12 tim/dag 4 
dgr/v. Inga medicinska kontroller genomförs. Föregående år debuterade 
luftvägsbesvär både under och efter arbetet samt utikaria, lokaliserade till 
huvud, axlar och höft. Arbetet utförs utan andningsskydd.

Efter en första telefonkontakt med kliniken började patienten använda 
fläktmatat andningsskydd, vilket minskade luftvägsbesvär. 

Efter patientbesöket, två veckor in i semestern, ringer patienten och 
meddelar att han är besvärsfri! Vid ett senare uppföljande besök 
framkom dock att patienten senare under semestern åter drabbades av 
luftvägsbesvär och eksem på knän och vader (bar shorts) i samband med 
att han hemma slipat och svetsat när han lagat rost på en bil. 



Arbetet

• Bortslipning av lack samt svetsning av stålbalkar. 

• Arbetet är både inomhus och utomhus.  

• En svetsfog runt en balk tar ca 30-40 minuter och det är ca 3 000 
grader C i smältan. 



B. Vad ser vi? 

• Det finns ett tidssamband mellan slipning/ 
svetsning av lackerad metall och symtom

• Andningsskydd verkade ge effekt på luftvägar

• Utslag på bål, huvud och hals kvarstod, trots 
andningsskydd 

• Utslag uppkom även på oskyddad hud på
benen vid svetsning hemma

• Det är känt att metalfärg kan innehålla 
PUR/diisocyanater

• Bild på burk med förtunning från arbetsplatsen 
som används för att eftermåla svetsfogar 
indikerar att färgen som den blandas med 
innehåller PUR    



C. Hur gör vi? 

• Säkerhetsdatablad, SDB, som erhålls från uppdragsgivarens (inte arbetgivaren) skyddsingenjör 
på bygget anger att färgerna inte innehåller PUR eller diisocyanater, däremot andra 
allergiframkallande ämnen.

• Enligt leverantören i Tyskland stämmer SDB med de färger som  används, man kan inte förklara 
burken med förtunning som finns på arbetsplatsen. 

• Det rådde osäkerhet avseende färginnehållet. En lösning blev att patienten tog med ett 
materialprov från en lackerad stålbalk som han arbetade med till ett återbesök på AMM. 
Stålbiten kunde sedan skickas för kvalitativ analys av färgen.

Efter första besöket på AMM fick patienten problem med sin arbetsgivare, varför arbetsplatsbesök 
aldrig blev aktuellt. Detta gjorde det knepigare att utreda färgens bakgrund på plats, vilket hade 
varit ett normalt förfarande. Då arbetsgivaren saknade rutin för riskbedömning och medicinsk 
kontroll gjordes senare en ”läkares anmälan” till AV.



D. Resultat och lärdomar

Analys i laboratorium av färgen på stålbalken visade att patienten exponeras för två diisocyanater, 
hexametylendiisocyanat, HDI, och metylendifenyldiisocyanat, MDI, samt tre mono isocyanater, bl.a. ICA. 

Patienten bedömdes exponeras för HDI och MDI vid inandning av ångor från PUR-innehållande färg när 
han svetsade. Även hudkontakt på huvud (där han hade en s.k. ”bandana”), hals och höft misstänktes 
föreligga för diisocyanater i slipdamm. Hudkontakt skedde i samband med att patienten blev svettig och 
rörde bandanan i pannan och öppnade upp kragen när han arbetade och i samband med att han senare 
tog av arbetsbyxorna med dammiga händer och handskar vid toalettbesök. 

Utöver isocyanater antogs dammet även kunna innehålla andra allergiframkallande ämnen, vilket de SDB 
som erhållits angivit. Då balken hade flera lager färg, kunde SDB stämma för några av dem.

-Säkerhetsdatablad är inte den enda källan, t.ex. etiketter på kemiska produkter kan ge värdefull 
information. Produkter som finns i miljön kan vara ett säkrare sätt att veta att det är rätt produkt. 

- Analys av provmaterial i labb kan vara ett alternativ för att ta reda på innehållet i ett material, t.ex. om 
diisocyanater avges, eller den enda metoden, beroende på frågeställningen. 



Lagerarbete med 
paketering

A. Bakgrund:

54-årig man med astma och typ 2 
diabetes 

Kraftig försämring av astma och 
symtom kopplat till arbetsplatsen 
på ett lager. Besvär försämrades 
efter flytt till billigare lokaler.

FHV kopplas in under utredningen



Arbetsplats och arbete -

• Stora lagerhallar i två plan; Sämre ventilation i källarplan / Damm 

• Arbete med följesedlar och etiketter, ca 20% av tiden

• Paketering (packar kartonger) och försegling med buntband, 80% av 
tiden. 



B. Vad ser vi?

• Noterar svag lukt av smält “plast” vid packeteringen

• Försegling sker genom smältning följt av omedelbar härdning av 
plastband, s.k. PP-band.

• Bandmaskinen smälter band vid 155-180 C

• Leverantören eftersöker produktuppgifter för PP-band – Tekniskt 
datablad anger att materialet är polypropylen (C3H6)n . Eftersom det 
inte är en kemisk blandning, behövs inget säkerhetsdatablad. KEMI 
menar att polypropylen kan innehålla tillsats av diisocyanater.

• Patienten uppger mer besvär vid packning av varor, inkl. försegling

• Arbete med följesedlar vid en station som var placerad en bit bort 
från paketeringen uppgavs fungerar bättre. 



C. Hur gör vi?

a) PP-band skickas för kvalitativ analys för att 
undersöka om diisocyanater finns i plasten. 
Labbet hettar upp ca 50 milligram av PP-bandet 
till 200 ºC i en rörugn, under 10 minuter. 

b) TDI och ICA påvisas i rök!!

c) Begränsat antal pumpar medför att vi väljer att 
inled med tre stationära mätningar - tänker 
personburna mätningar senare om halten är 
tillräckligt hög.
Tre provtagare monterades i ramen där banden 
slås om på tre maskiner. Då vi misstänker
svårdetekterad halt, försöker vi med en av
provtagarna aktivt fånga upp rök så snart 
paketet tagits undan.



D. Resultat och lärdomar

• Kvalitativ analys av PP-band i labb påvisade TDI och ICA.

• Stationära mätningar var negativa (≠ att diisocyanater inte förekommer!)

Exponering för diisocyanater bedöms föreligga i arbetsmiljön

- Svårt att fånga upp ångor med stationära provtagare - Smältmomentet går blixtsnabbt 
och röken sprids åt olika håll. Trots aktivt infångande av rök, detekterades varken TDI 
eller ICA ens i det tredje provet. Det sista momentet gav här faktiskt ingen ytterligare 
information.

-Var noga med att ha en klar idé om och varför mätningen görs;

Är syftet att visa att exponering föreligger eller är det halten i luft?



Applicering och avtagning av 
plastgips 

A. Bakgrund? 

Patienten är en 48-årig kvinnlig barnortoped med misstänkt astma som remitteras för 
tjänstbarhetsbedömning avseende arbete med plastgips som misstänks innehålla 
isocyanater.

Verksamheten har hittills bara skickat sköterskor på mediciniska undersökningar med 
tjänstbarhetsbedömning eftersom de kommer i kontakt med plastgips i större omfattning: 
Både gipsning och avgipsning samt oftare.

Barnortopedens arbete går ut på att linda om frakturer med 3M Scotchcast Plus. Vilket hon 
gör cirka 1 till 2 ggr i veckan. 

I dialog med patientens kollega  framkom att arbetsplatsen planerar att genomföra 
personburna mätningar för isocyanater i luft. Mätningar hade inte genomförts ännu. 
Mätningarna skulle omfatta avgivning av isocyanater vid gipsning, avgipsning samt 
bakgrundshalter i rummet.



Lindning med 3M 
Scotchcast Plus

• Förpackningen öppnas under 
vatten och sedan appliceras 
omslaget i två till tre lager om den 
brutna extremiteten. 

• Efter cirka 3 minuter är bandaget 
härdat, lite extra vatten kan 
appliceras för att påskynda 
processen. 

• Under hela arbetsgången hjälper 
sjuksköterska till med att hålla 
patientens arm på plats.



Applicering och 
avtagning av 
plastgips 
B. Vad ser vi?

Vi har inga mätningar tillgängliga 
över halter av diisocyanater på 
arbetsplatsen. 

Vid tittade därför närmare på dels 
säkerhetsdatablad, men även om det 
fanns studier eller fallrapporter över 
exponering av diisocyanater vid 
hantering av plastgips. 



Applicering 
och avtagning 
av plastgips 

C. Hur gör vi? 

• 3M Scotchcast Plus 
innehåller 15 till 40% 
MDI

• Leverantören anger att 
pga. MDIs låga 
flyktighet så ska 
diisocyanater inte avges 
i rumstemperatur 

Säkerhets-
datablad

• Två fallstudier beskriver 
en risk för diisocyanat-
inducerad astma

• Detta bland 
sjuksköterskor som både 
gipsar och avgipsar
plastgips med MDI

Fallstudier

• Visar att det 
förekommer låga halter 
av MDI såväl i gipsning 
som avgipsning

• Det nämns att även 
hudupptag inte ska 
försummas

Yrkeshygienisk 
studie



Applicering och 
avtagning av 

plastgips 

D. Resultat och lärdomar

✓Vi har en produkt som enligt leverantör 
innehåller diisocyanater

✓Leverantören anger att diisocyanater inte 
frigörs av produkten vid normal hantering 

✓Vissa studier visar resultat som indikerar 
koppling mellan hantering av liknande 
produkter och astma och bevisar även en 
låggradig halt av MDI i luften samt 
uppmärksammar att risk för exponering 
(astmasymtom) vid hundkontakt

✓Patienten har misstänkt astma, hanterar 
produkten 1-2 ggr/veckan och gipsar 
enbart (tar ej av gips)

Vad gäller? Kan exponeringen betraktas som 
försumbar?

”Förlita dig aldrig enbart på säkerhetsdatablad, särskilt 
om det är en risk som bedömas.” 

”Alla tjänstbarhetsbedömningar är individuella och görs 
av läkare, gärna i samråd med AMI/yrkeshygieniker”



Tips som du kan ta med dig;

• Förlita dig aldrig enbart på säkerhetsdatablad, särskilt om det är en risk som bedömas.

• Regler kring vad tekniska datablad ska innehålla är inte samma som för kemiska produkter. 

• Säkerhetsdatablad är inte den enda källan till information- etiketter på kemiska produkter 
kan ge värdefull information. 

• Isocyanater är reaktionsbenägna vilket gör det svårt att fånga upp på analyser; Valet av 
mät-och analysmetod är därför viktig!

• Var noga med att ha en klar idé om och varför mätningen görs; -Är syftet att visa att 
exponering föreligger eller är det halten i luft? 

• Analys av provmaterial i labb kan vara ett alternativ för att ta reda på om diisocyanater 
avges, eller enda metod, beroende på frågeställningen.

Alla tjänstbarhetsbedömningar är individuella och görs av läkare, gärna i samråd med 
AMI/yrkeshygieniker.


