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Kursus: Styreninstruktion - sundhed og sikkerhed ved arbejde 
med produkter indeholdende styren 

 

Hvis I arbejder med produkter, der inde-
holder mere end 0,1 % styren, skal I have 
en lovpligtig instruktion i sikker omgang 
med produkterne. De produkter som typisk 
kan indeholde styren, er spartelmasser til 
træ og metal som f.eks. kemisk træ, 
kemisk metal samt spartelmasse til repa-
ration af biler. 
 
Hvis I er i tvivl om, hvorvidt I arbejder med 
produkter, som er omfattet af kravet om 
instruktion, så kontakt ALECTIA. Vi finder 
sammen ud af, om jeres produkter inde-
holder styren. 
 
Hvem deltager: 
Kurset er for dem, der til daglig - eller blot 
ind imellem - arbejder med produkter, der 
indeholder styren. 
  
Vi arbejder med: 
• Den nødvendige baggrund for arbejde 

med styrenholdige produkter, jf. § 25 i 
bekendtgørelse nr. 908 af 27. sep-
tember 2005 

• Lovkrav i forbindelse med arbejde med 
produkter, der indeholder styren 

• Produkter og arbejdsopgaver 
• Sundhedsfarer, uheld og førstehjælp 
• Forebyggelse, substitution, tekniske 

foranstaltninger og værnemidler 
• Brugsanvisninger 
• Håndtering af affald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeres udbytte: 
• I får en holdning til det at arbejde med 

produkter, der indeholder skadelige 
stoffer 

• I får opdateret jeres viden om kemisk 
arbejdsmiljø 

• I får et kursusbevis, når I har gennem-
ført instruktionskurset 

 
 
Varighed: 2 timer. Tidspunkt og varighed 
kan tilpasses. 
 
Pris: Kr. 7.800,00 ekskl. moms, hertil 
kommer underviserens transportomkost-
ninger. 
 
Deltagerantal: Max. 20 personer. 
 
Tilmelding: 
Kurset kan afholdes som et virksomheds-
kursus, hvor undervisningen tilrettelægges 
med afsæt i jeres ønsker og behov samt 
evt. cases fra jeres hverdag.  
 
Kontakt kursusafdelingen for pris og aftale 
via amkursus@alectia.com eller på 
tlf. 88 19 18 00. For yderligere info se: 
www.alectia.com/kompetencer/people 
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