
Nummer

Beställare av
hetarbete

Företag / avdelning

Kontakperson Telefon

Företag /entreprenör

Namn på hetarbetsutförarnaBeviljaren av 
hetarbetstillståndet 
har granskat att 
hetarbetskorten är 
giltiga för alla 
hetarbetare 

Namn på hetarbetsutförarna

Utföraren av 
hetarbetet

Hetarbetsplanen

Arbetsobjektet Företag / byggnad / avdelning /område Hetarbetsplatsens adress

Hetarbetet Kapslipning med
vinkelslipmaskin Elsvetsning Skärbränning

Arbete med
varmluftsfläkt 

Utredning och
bedömning av 
faror i samband 
med hetarbete
 

Ja
Skydds-
åtgärder krävs 

Nej
Fara före-
kommer ej 

� � 
� � 
� � 
� � 
� � 

Alternativa arbetsmetoder har utvärderats innan hetarbetstillstånd är utfärdat
På hetarbetsplatsen finns damm och Ŧƛƴfördelat stoŦŦ eller skräp som kan antändas 

På hetarbetsplatsen finns antändligt material
Nära hetarbetsplatsen finns vägg-, tak- eller golvytor / -konstruktioner som kan antändas

Vid hetarbetsplatsen finns kablar eller kabelhyllor 
� 

� � 
� � 
� � 
� � 
� � 

Objektet för hetarbetet innehåller antändligt material
Vid hetarbetsplatsen finns springor, öppningar, plåtbeslagningar, hålrum eller  ventilationshål 
genom vilka lågor, gnistor eller stänk kan komma in i konstuktioner eller till närliggande utrymmen 
Det förekommer eller kan bildas anständliga gaser eller ånga på hetarbetsplatsen 
Vid hetarbetsplatsen finns ventilationsanläggningar och luftintag 
Gnistor och stänk kan sprida sig vida omkring, även ovan eller under objektet för hetarbetet 
Värme som uppkommer i samband med hetarbete kan ledas in i vägg-, tak - eller golvkonstruktioner

Andra faror:

Skyddsåtgärder i
samband med
hetarbete

Beställare Entreprenör

� � 
� � 
� � 
� � 

�

wŜƴƎǀǊƛƴƎ ŀǾ ƘŜǘŀǊōŜǘǎǇƭŀǘǎŜƴ

.ǊŅƴƴōŀǊǘ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ōǀǊ ŀǾƭŅƎǎƴŀǎ ŦǊňƴ ƘŜǘŀǊōŜǘǎǇƭŀǘǎŜƴ 

�

 � 

� � 
� � 

Kablar, kabelhyllor, maskiner, anläggningar 
och antändligt material mm. bör skyddas
Arbetsplatsen bör vätas 
Arbetsobjektet bör kylas kontinuerligt

� �  
Gashalten i luften bör mätas och 
utrymmet eventuellt ventileras

�

Beställare Entreprenör

Övriga erforderliga säkerhetsåtgärder:

Släckutrustning

Hetarbetsplanen för heta arbeten är utarbetat av 

beställare  entreprenör

Hetarbets-
bevakning

Efter avslutat arbete timmar, minst 1 timme

Hetarbetstillstånd
Giltighetstid (rekommendation max. 1 vecka) 
Begynnelsedatum             Slutdatum Gäller dagligen kl.

Hetarbetstill-
ståndsutfärdare

Namn på hetarbetsvakt

Datum
Jag har kontrollerat ovanstående åtgärder och accepterar hetarbetstillståndet 
Namnteckning och förtydligande av namnet samt telefonnummer

LokalTapiola
01/2016

Namn på hetarbetsvakt

Brandalarmdetektorer måste vid behov frånkopplas under tiden för hetarbetet. Frånkopplingen får endast utföras av anläggningsskötaren. 
Sprinkleranläggningen får ej frånkopplas. Vid behov måste sprinklermunstycken skyddas under tiden för hetarbetet. Skyddandet bör 
överenskommas med anläggningsskötaren.
Brandalarmanläggnings-/sprinkleranläggningsskötare Telefon

Erforderlig släckutrustning ombesörjs av beställare entreprenör

Specialsläckutrustning 
Släckfilt
Röjningsredskap

Ett skriftligt tillstånd som grundar sig på säkerhetsföreskriften 
“Heta arbeten” skall utfärdas för en tillfällig hetarbetsplats.

Telefon / E-postadress

1.
 T

ill
st

ån
ds

ut
fä

rd
ar

e

Allmänna nödnumret 112

� � 

Arbete med 
asfaltgryta 

Arbete med
flytgasbrännare 

{ƪȅŘŘǎǎƪŅǊƳŀǊƴŀ ōǀǊ ōȅƎƎŀǎ ǎň ƴŅǊŀ ƘŜǘŀǊōŜǘǎƻōƧŜƪǘŜǘΣ 
ŀǘǘ ƭňƎƻǊκƎƴƛǎǘƻǊκǎǘŅƴƪ ƛƴǘŜ ǎǇǊƛŘǎ ƛ ƻƳƎƛǾƴƛƴƎŜƴ
{ŜǇŀǊŀǘ ǎƪȅŘŘǎƪƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴ ōǀǊ ōȅƎƎŀǎ

� 

� �

�
�

Behövlig och lämplig släckutrustning på hetarbetetsplatsen bestäms av hetarbetstillståndsutfärdaren efter utredningen och 
bedömningen av faror i samband med hetarbete. I allmänhet skall hetarbetsplatsen vara utrustad med minst två handbrandsläckare 
av effektklass 43A 183BC.

Snabbrandpost
Brandslang med tryck
Pytsspruta

Handbrandsläckare 43A 183B C 
Handbrandsläckare 27A 144B C 
CO2-släckare

st
st
st

�
�
�

�
�
�

�
�
�

Under arbetet inkl. pauser
Beställare Entreprenör

� 

�
�

�
�

Lödning, svetsning 
med gas
Annat, vad:

Kringliggande utrymmen bör bevakas
{ǇǊƛŎƪƻǊ ƻŎƘ ǀǇǇƴƛƴƎŀǊ ƛ ǾŅƎƎŀǊΣ ǘŀƪ ƻŎƘ ƎƻƭǾ ōǀǊ ǘƛƭƭǘŅǇǇŀǎ

.ǊŅƴƴōŀǊǘ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ǎƻƳ ǳǇǇƪƻƳƳŜǊ ǳƴŘŜǊ ƘŜǘŀǊōŜǘŜǘ 
ōǀǊ ŀǾƭŅƎǎƴŀǎ 

�
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Beställare av
hetarbete

Företag / avdelning

Kontakperson Telefon

Företag /entreprenör
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har granskat att 
hetarbetskorten är 
giltiga för alla 
hetarbetare 

Namn på hetarbetsutförarna

Utföraren av 
hetarbetet

Hetarbetsplanen

Arbetsobjektet Företag / byggnad / avdelning /område Hetarbetsplatsens adress

Hetarbetet Kapslipning med
vinkelslipmaskin Elsvetsning Skärbränning

Arbete med
varmluftsfläkt 

Utredning och
bedömning av 
faror i samband 
med hetarbete
 

Ja
Skydds-
åtgärder krävs 

Nej
Fara före-
kommer ej 

� � 
� � 
� � 
� � 
� � 

Alternativa arbetsmetoder har utvärderats innan hetarbetstillstånd är utfärdat
På hetarbetsplatsen finns damm och Ŧƛƴfördelat stoŦŦ eller skräp som kan antändas 

På hetarbetsplatsen finns antändligt material
Nära hetarbetsplatsen finns vägg-, tak- eller golvytor / -konstruktioner som kan antändas

Vid hetarbetsplatsen finns kablar eller kabelhyllor 
� 

� � 
� � 
� � 
� � 
� � 

Objektet för hetarbetet innehåller antändligt material
Vid hetarbetsplatsen finns springor, öppningar, plåtbeslagningar, hålrum eller  ventilationshål 
genom vilka lågor, gnistor eller stänk kan komma in i konstuktioner eller till närliggande utrymmen 
Det förekommer eller kan bildas anständliga gaser eller ånga på hetarbetsplatsen 
Vid hetarbetsplatsen finns ventilationsanläggningar och luftintag 
Gnistor och stänk kan sprida sig vida omkring, även ovan eller under objektet för hetarbetet 
Värme som uppkommer i samband med hetarbete kan ledas in i vägg-, tak - eller golvkonstruktioner

Andra faror:

Skyddsåtgärder i
samband med
hetarbete

Beställare Entreprenör

� � 
� � 
� � 
� � 

�

wŜƴƎǀǊƛƴƎ ŀǾ ƘŜǘŀǊōŜǘǎǇƭŀǘǎŜƴ

.ǊŅƴƴōŀǊǘ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ōǀǊ ŀǾƭŅƎǎƴŀǎ ŦǊňƴ ƘŜǘŀǊōŜǘǎǇƭŀǘǎŜƴ 

�

 � 

� � 
� � 

Kablar, kabelhyllor, maskiner, anläggningar 
och antändligt material mm. bör skyddas
Arbetsplatsen bör vätas 
Arbetsobjektet bör kylas kontinuerligt

� �  
Gashalten i luften bör mätas och 
utrymmet eventuellt ventileras

�

Beställare Entreprenör

Övriga erforderliga säkerhetsåtgärder:

Släckutrustning

Hetarbetsplanen för heta arbeten är utarbetat av 

beställare  entreprenör

Hetarbets-
bevakning

Efter avslutat arbete timmar, minst 1 timme

Hetarbetstillstånd
Giltighetstid (rekommendation max. 1 vecka) 
Begynnelsedatum             Slutdatum Gäller dagligen kl.

Hetarbetstill-
ståndsutfärdare

Namn på hetarbetsvakt

Datum
Jag har kontrollerat ovanstående åtgärder och accepterar hetarbetstillståndet 
Namnteckning och förtydligande av namnet samt telefonnummer

LokalTapiola
01/2016

Namn på hetarbetsvakt

Brandalarmdetektorer måste vid behov frånkopplas under tiden för hetarbetet. Frånkopplingen får endast utföras av anläggningsskötaren. 
Sprinkleranläggningen får ej frånkopplas. Vid behov måste sprinklermunstycken skyddas under tiden för hetarbetet. Skyddandet bör 
överenskommas med anläggningsskötaren.
Brandalarmanläggnings-/sprinkleranläggningsskötare Telefon

Erforderlig släckutrustning ombesörjs av beställare entreprenör

Specialsläckutrustning 
Släckfilt
Röjningsredskap

Ett skriftligt tillstånd som grundar sig på säkerhetsföreskriften 
“Heta arbeten” skall utfärdas för en tillfällig hetarbetsplats.

Telefon / E-postadress

2.
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Allmänna nödnumret 112

� � 

Arbete med 
asfaltgryta 

Arbete med
flytgasbrännare 

{ƪȅŘŘǎǎƪŅǊƳŀǊƴŀ ōǀǊ ōȅƎƎŀǎ ǎň ƴŅǊŀ ƘŜǘŀǊōŜǘǎƻōƧŜƪǘŜǘΣ 
ŀǘǘ ƭňƎƻǊκƎƴƛǎǘƻǊκǎǘŅƴƪ ƛƴǘŜ ǎǇǊƛŘǎ ƛ ƻƳƎƛǾƴƛƴƎŜƴ
{ŜǇŀǊŀǘ ǎƪȅŘŘǎƪƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴ ōǀǊ ōȅƎƎŀǎ

� 

� �

�
�

Behövlig och lämplig släckutrustning på hetarbetetsplatsen bestäms av hetarbetstillståndsutfärdaren efter utredningen och 
bedömningen av faror i samband med hetarbete. I allmänhet skall hetarbetsplatsen vara utrustad med minst två handbrandsläckare 
av effektklass 43A 183BC.

Snabbrandpost
Brandslang med tryck
Pytsspruta

Handbrandsläckare 43A 183B C 
Handbrandsläckare 27A 144B C 
CO2-släckare

st
st
st

�
�
�

�
�
�

�
�
�

Under arbetet inkl. pauser
Beställare Entreprenör

� 

�
�

�
�

Lödning, svetsning 
med gas
Annat, vad:

Kringliggande utrymmen bör bevakas
{ǇǊƛŎƪƻǊ ƻŎƘ ǀǇǇƴƛƴƎŀǊ ƛ ǾŅƎƎŀǊΣ ǘŀƪ ƻŎƘ ƎƻƭǾ ōǀǊ ǘƛƭƭǘŅǇǇŀǎ

.ǊŅƴƴōŀǊǘ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ǎƻƳ ǳǇǇƪƻƳƳŜǊ ǳƴŘŜǊ ƘŜǘŀǊōŜǘŜǘ 
ōǀǊ ŀǾƭŅƎǎƴŀǎ 

�
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har granskat att 
hetarbetskorten är 
giltiga för alla 
hetarbetare 

Namn på hetarbetsutförarna

Utföraren av 
hetarbetet

Hetarbetsplanen

Arbetsobjektet Företag / byggnad / avdelning /område Hetarbetsplatsens adress

Hetarbetet Kapslipning med
vinkelslipmaskin Elsvetsning Skärbränning

Arbete med
varmluftsfläkt 

Utredning och
bedömning av 
faror i samband 
med hetarbete
 

Ja
Skydds-
åtgärder krävs 

Nej
Fara före-
kommer ej 

� � 
� � 
� � 
� � 
� � 

Alternativa arbetsmetoder har utvärderats innan hetarbetstillstånd är utfärdat
På hetarbetsplatsen finns damm och Ŧƛƴfördelat stoŦŦ eller skräp som kan antändas 

På hetarbetsplatsen finns antändligt material
Nära hetarbetsplatsen finns vägg-, tak- eller golvytor / -konstruktioner som kan antändas

Vid hetarbetsplatsen finns kablar eller kabelhyllor 
� 

� � 
� � 
� � 
� � 
� � 

Objektet för hetarbetet innehåller antändligt material
Vid hetarbetsplatsen finns springor, öppningar, plåtbeslagningar, hålrum eller  ventilationshål 
genom vilka lågor, gnistor eller stänk kan komma in i konstuktioner eller till närliggande utrymmen 
Det förekommer eller kan bildas anständliga gaser eller ånga på hetarbetsplatsen 
Vid hetarbetsplatsen finns ventilationsanläggningar och luftintag 
Gnistor och stänk kan sprida sig vida omkring, även ovan eller under objektet för hetarbetet 
Värme som uppkommer i samband med hetarbete kan ledas in i vägg-, tak - eller golvkonstruktioner

Andra faror:

Skyddsåtgärder i
samband med
hetarbete

Beställare Entreprenör

� � 
� � 
� � 
� � 

�

wŜƴƎǀǊƛƴƎ ŀǾ ƘŜǘŀǊōŜǘǎǇƭŀǘǎŜƴ

.ǊŅƴƴōŀǊǘ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ōǀǊ ŀǾƭŅƎǎƴŀǎ ŦǊňƴ ƘŜǘŀǊōŜǘǎǇƭŀǘǎŜƴ 

�

 � 

� � 
� � 

Kablar, kabelhyllor, maskiner, anläggningar 
och antändligt material mm. bör skyddas
Arbetsplatsen bör vätas 
Arbetsobjektet bör kylas kontinuerligt

� �  
Gashalten i luften bör mätas och 
utrymmet eventuellt ventileras

�

Beställare Entreprenör

Övriga erforderliga säkerhetsåtgärder:

Släckutrustning

Hetarbetsplanen för heta arbeten är utarbetat av 

beställare  entreprenör

Hetarbets-
bevakning

Efter avslutat arbete timmar, minst 1 timme

Hetarbetstillstånd
Giltighetstid (rekommendation max. 1 vecka) 
Begynnelsedatum             Slutdatum Gäller dagligen kl.

Hetarbetstill-
ståndsutfärdare

Namn på hetarbetsvakt

Datum
Jag har kontrollerat ovanstående åtgärder och accepterar hetarbetstillståndet 
Namnteckning och förtydligande av namnet samt telefonnummer

LokalTapiola
01/2016

Namn på hetarbetsvakt

Brandalarmdetektorer måste vid behov frånkopplas under tiden för hetarbetet. Frånkopplingen får endast utföras av anläggningsskötaren. 
Sprinkleranläggningen får ej frånkopplas. Vid behov måste sprinklermunstycken skyddas under tiden för hetarbetet. Skyddandet bör 
överenskommas med anläggningsskötaren.
Brandalarmanläggnings-/sprinkleranläggningsskötare Telefon

Erforderlig släckutrustning ombesörjs av beställare entreprenör

Specialsläckutrustning 
Släckfilt
Röjningsredskap

Ett skriftligt tillstånd som grundar sig på säkerhetsföreskriften 
“Heta arbeten” skall utfärdas för en tillfällig hetarbetsplats.

Telefon / E-postadress
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Allmänna nödnumret 112

� � 

Arbete med 
asfaltgryta 

Arbete med
flytgasbrännare 

{ƪȅŘŘǎǎƪŅǊƳŀǊƴŀ ōǀǊ ōȅƎƎŀǎ ǎň ƴŅǊŀ ƘŜǘŀǊōŜǘǎƻōƧŜƪǘŜǘΣ 
ŀǘǘ ƭňƎƻǊκƎƴƛǎǘƻǊκǎǘŅƴƪ ƛƴǘŜ ǎǇǊƛŘǎ ƛ ƻƳƎƛǾƴƛƴƎŜƴ
{ŜǇŀǊŀǘ ǎƪȅŘŘǎƪƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴ ōǀǊ ōȅƎƎŀǎ

� 

� �

�
�

Behövlig och lämplig släckutrustning på hetarbetetsplatsen bestäms av hetarbetstillståndsutfärdaren efter utredningen och 
bedömningen av faror i samband med hetarbete. I allmänhet skall hetarbetsplatsen vara utrustad med minst två handbrandsläckare 
av effektklass 43A 183BC.

Snabbrandpost
Brandslang med tryck
Pytsspruta

Handbrandsläckare 43A 183B C 
Handbrandsläckare 27A 144B C 
CO2-släckare

st
st
st

�
�
�

�
�
�

�
�
�

Under arbetet inkl. pauser
Beställare Entreprenör

� 

�
�

�
�

Lödning, svetsning 
med gas
Annat, vad:

Kringliggande utrymmen bör bevakas
{ǇǊƛŎƪƻǊ ƻŎƘ ǀǇǇƴƛƴƎŀǊ ƛ ǾŅƎƎŀǊΣ ǘŀƪ ƻŎƘ ƎƻƭǾ ōǀǊ ǘƛƭƭǘŅǇǇŀǎ

.ǊŅƴƴōŀǊǘ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ǎƻƳ ǳǇǇƪƻƳƳŜǊ ǳƴŘŜǊ ƘŜǘŀǊōŜǘŜǘ 
ōǀǊ ŀǾƭŅƎǎƴŀǎ 

�



Nummer

Beställare av
hetarbete

Företag / avdelning

Kontakperson Telefon

Företag /entreprenör

Namn på hetarbetsutförarnaBeviljaren av 
hetarbetstillståndet 
har granskat att 
hetarbetskorten är 
giltiga för alla 
hetarbetare 

Namn på hetarbetsutförarna

Utföraren av 
hetarbetet

Hetarbetsplanen

Arbetsobjektet Företag / byggnad / avdelning /område Hetarbetsplatsens adress

Hetarbetet Kapslipning med
vinkelslipmaskin Elsvetsning Skärbränning

Arbete med
varmluftsfläkt 

Utredning och
bedömning av 
faror i samband 
med hetarbete
 

Ja
Skydds-
åtgärder krävs 

Nej
Fara före-
kommer ej 

� � 
� � 
� � 
� � 
� � 

Alternativa arbetsmetoder har utvärderats innan hetarbetstillstånd är utfärdat
På hetarbetsplatsen finns damm och Ŧƛƴfördelat stoŦŦ eller skräp som kan antändas 

På hetarbetsplatsen finns antändligt material
Nära hetarbetsplatsen finns vägg-, tak- eller golvytor / -konstruktioner som kan antändas

Vid hetarbetsplatsen finns kablar eller kabelhyllor 
� 

� � 
� � 
� � 
� � 
� � 

Objektet för hetarbetet innehåller antändligt material
Vid hetarbetsplatsen finns springor, öppningar, plåtbeslagningar, hålrum eller  ventilationshål 
genom vilka lågor, gnistor eller stänk kan komma in i konstuktioner eller till närliggande utrymmen 
Det förekommer eller kan bildas anständliga gaser eller ånga på hetarbetsplatsen 
Vid hetarbetsplatsen finns ventilationsanläggningar och luftintag 
Gnistor och stänk kan sprida sig vida omkring, även ovan eller under objektet för hetarbetet 
Värme som uppkommer i samband med hetarbete kan ledas in i vägg-, tak - eller golvkonstruktioner

Andra faror:

Skyddsåtgärder i
samband med
hetarbete

Beställare Entreprenör

� � 
� � 
� � 
� � 

�

wŜƴƎǀǊƛƴƎ ŀǾ ƘŜǘŀǊōŜǘǎǇƭŀǘǎŜƴ

.ǊŅƴƴōŀǊǘ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ōǀǊ ŀǾƭŅƎǎƴŀǎ ŦǊňƴ ƘŜǘŀǊōŜǘǎǇƭŀǘǎŜƴ 

�

 � 

� � 
� � 

Kablar, kabelhyllor, maskiner, anläggningar 
och antändligt material mm. bör skyddas
Arbetsplatsen bör vätas 
Arbetsobjektet bör kylas kontinuerligt

� �  
Gashalten i luften bör mätas och 
utrymmet eventuellt ventileras

�

Beställare Entreprenör

Övriga erforderliga säkerhetsåtgärder:

Släckutrustning

Hetarbetsplanen för heta arbeten är utarbetat av 

beställare  entreprenör

Hetarbets-
bevakning

Efter avslutat arbete timmar, minst 1 timme

Hetarbetstillstånd
Giltighetstid (rekommendation max. 1 vecka) 
Begynnelsedatum             Slutdatum Gäller dagligen kl.

Hetarbetstill-
ståndsutfärdare

Namn på hetarbetsvakt

Datum
Jag har kontrollerat ovanstående åtgärder och accepterar hetarbetstillståndet 
Namnteckning och förtydligande av namnet samt telefonnummer

LokalTapiola
01/2016

Namn på hetarbetsvakt

Brandalarmdetektorer måste vid behov frånkopplas under tiden för hetarbetet. Frånkopplingen får endast utföras av anläggningsskötaren. 
Sprinkleranläggningen får ej frånkopplas. Vid behov måste sprinklermunstycken skyddas under tiden för hetarbetet. Skyddandet bör 
överenskommas med anläggningsskötaren.
Brandalarmanläggnings-/sprinkleranläggningsskötare Telefon

Erforderlig släckutrustning ombesörjs av beställare entreprenör

Specialsläckutrustning 
Släckfilt
Röjningsredskap

Ett skriftligt tillstånd som grundar sig på säkerhetsföreskriften 
“Heta arbeten” skall utfärdas för en tillfällig hetarbetsplats.

Telefon / E-postadress
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Allmänna nödnumret 112

� � 

Arbete med 
asfaltgryta 

Arbete med
flytgasbrännare 

{ƪȅŘŘǎǎƪŅǊƳŀǊƴŀ ōǀǊ ōȅƎƎŀǎ ǎň ƴŅǊŀ ƘŜǘŀǊōŜǘǎƻōƧŜƪǘŜǘΣ 
ŀǘǘ ƭňƎƻǊκƎƴƛǎǘƻǊκǎǘŅƴƪ ƛƴǘŜ ǎǇǊƛŘǎ ƛ ƻƳƎƛǾƴƛƴƎŜƴ
{ŜǇŀǊŀǘ ǎƪȅŘŘǎƪƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴ ōǀǊ ōȅƎƎŀǎ

� 

� �

�
�

Behövlig och lämplig släckutrustning på hetarbetetsplatsen bestäms av hetarbetstillståndsutfärdaren efter utredningen och 
bedömningen av faror i samband med hetarbete. I allmänhet skall hetarbetsplatsen vara utrustad med minst två handbrandsläckare 
av effektklass 43A 183BC.

Snabbrandpost
Brandslang med tryck
Pytsspruta

Handbrandsläckare 43A 183B C 
Handbrandsläckare 27A 144B C 
CO2-släckare

st
st
st

�
�
�

�
�
�

�
�
�

Under arbetet inkl. pauser
Beställare Entreprenör

� 

�
�

�
�

Lödning, svetsning 
med gas
Annat, vad:

Kringliggande utrymmen bör bevakas
{ǇǊƛŎƪƻǊ ƻŎƘ ǀǇǇƴƛƴƎŀǊ ƛ ǾŅƎƎŀǊΣ ǘŀƪ ƻŎƘ ƎƻƭǾ ōǀǊ ǘƛƭƭǘŅǇǇŀǎ

.ǊŅƴƴōŀǊǘ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ǎƻƳ ǳǇǇƪƻƳƳŜǊ ǳƴŘŜǊ ƘŜǘŀǊōŜǘŜǘ 
ōǀǊ ŀǾƭŅƎǎƴŀǎ 

�
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