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Korrekt valg af støvsuger
Beck & Jørgensen kan tilbyde støvsugere til alle formål inden for
byggeindustrien, og vi kan tilbyde dig lige præcis den løsning, som
du har behov for.
Det er meget vigtigt, at man er opmærksom på, hvilke krav der stilles
til en støvsuger i en given arbejdssituation. Der er stor forskel på, om
man benytter en støvsuger til almindelig rengøring i en flyttelejlighed,
eller om den kun benyttes til at suge slibestøv fra eksempelvis en
Girafsliber. Endelig er der helt specielle krav til støvsugere, der
benyttes på områder, hvor der kan være kræftfremkaldende partikler
fra respirabelt kvarts, skimmel, asbest eller fibre fra glasuld.
Branchefællsskabet for arbejdsmiljø i Byggeri og Anlæg (BFA) har
netop udgivet retningslinjer for, hvilken støvsuger man skal benytte
i en given arbejdssituation. Følger man disse retningslinjer er man
sikker på, at man benytter en støvsuger, som ud over at suge også
lever op til gældende miljøkrav.
Yderligere oplysninger findes på BFAs hjemmeside www-bfa-ba.dk
Støvsugere er delt op i tre klasser L, M og H som fortæller, hvilken
støvsuger man skal vælge til en konkret opgave.
BFA og arbejdstilsynet anbefaler, at man altid benytter en
H-støvsuger på byggepladser for at opnå det bedst mulige
arbejdsmiljø.
Man kan naturligvis købe alle tre typer støvsugere hos Beck &
Jørgensen, så ønsker du information om, hvilke modeller vi kan
tilbyde, så kontakt din salgskonsulent eller dit lokale kundecenter.

Almindeligt og ufarligt støv såsom husstøv og
materialer som fx jord.

Træstøv fra nåletræer samt støv fra
spartelmasse, fyldemasse, lak, gips, cement,
beton, fliseklæb og maling som f.eks. latex og
oliemaling eller kvartsholdige materialer som
f.eks. sand og grus

Kræftfremkaldende støv, f.eks. respirabelt
kvarts eller træstøv fra løvtræer.
Støv med kræft- og sygdomsfremkaldende
partikler samt støv med skimmelsporer, asbest,
blyholdigt støv, mineralske fibre, bitumen og
syntetiske mineralske fibre som f.eks. glasuld.

