
UNGES ARBEJDE MED STOFFER OG MATERIALER

De produkter I bruger til rengøring, desinfektion eller produktion, kan indeholde stoffer, som 
de unge ikke må arbejde med, tørre op eller på anden måde udsættes for.

Det skal sikres, at de unge ikke udsættes for påvirkninger fra farlige stoffer og materialer, og 
at de unge får en grundig oplæring og instruktion i brugen af produkter som fx rengørings-
midler. Sørg for, at de unge har forstået, hvad der står i brugsanvisningen, og at den ikke blot 
er gennemlæst

•	  Unge under 18 år må ikke beskæftiges med eller være i nærhed af farlige stoffer og ma-
terialer i bilag 2A i bekendtgørelsen om unges arbejde. Det er fx produkter, der på embal-
lagen er mærket med et faremærke, fordi de er giftige, ætsende, kræftfremkaldende, kan 
medføre allergi eller indeholder mere end 1% organiske opløsningsmidler. De må heller 
ikke tørre op, hvis der bliver spildt med disse produkter.  

•	  Hvis de unge arbejder i lokaler, hvor andre bruger disse produkter, skal det vurderes, om 
de unge kan blive udsat for påvirkninger. I så fald må de unge ikke arbejde i det pågæl-
dende lokale. Det gælder fx ved organiske opløsningsmidler og stoffer og materialer, der 
afgiver dampe, støv eller aerosoler i lokalet

•	 	Sørg	for,	at	brugsanvisninger	er	tilgængelige	for	de	unge,	og	at	etiketter	på	bøtter,	flasker	
osv. er tydelige, læsbare og ajourførte 

•	  Vær opmærksom på, at det skal fremgå af brugsanvisningen, hvis der er tale om produk-
ter, der ikke må benyttes af unge under 18 år
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Faremærkede produkter

Gamle orange mærker Nye farepiktogrammer Betydning

Kemikalier som er akut giftige ved 
hudkontakt, indånding og indtagelse.

Kemikalier som kan give hud- og 
øjenirritation, allergisk hudreaktion, 
luftvejsirritation, sløvhed eller svim-
melhed.

Kemikalier som virker ætsende på 
huden, kan give alvorlige øjenskader 
eller ætse metal.

Kemikalier som giver fx kræft, skader 
på arveanlæg og forplantningsevne. 
Også kemikalier der giver allergi 
ved indånding, organskade eller 
lungeskade ved indånding.

Eksplosive kemikalier og genstande.

Brandfarlige væsker og deres dampe, 
gasser, aerosoler og faste stoffer.

Regler og krav

•	 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 om unges arbejde 

•	 § 11 - om visse former for arbejde, som unge under 18 år ikke må udføre

•	 Bilag 2A - liste over de stoffer og materialer, som ikke må bruges af unge under 18 år 

Giftig/meget giftig

Kronisk sundhedsfare

Eksplosiv

Brandfarlig

Sundhedsfare

Akut giftig

Ætsende

Giftig

Sundhedsskadelig

Sundhedsskadelig

Ætsende

Eksplosiv

Yderst brandfarlig

Lokalirriterende/sundhedsskadelig

UNGES ARBEJDE MED STOFFER OG MATERIALER

Side 2/2

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/u/sam-unges-arbejde-239.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/u/sam-unges-arbejde-239.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/u/sam-unges-arbejde-239.aspx

