
SeminarieprogramVälkommen till ett halvdagsevent hos Wallenius 
Water Innovation AB på Kungsholmen i Stockholm

Skärvätskeeventet handlar om skärvätskehantering, biocider och 
bakteriers påverkan på människa, miljö och produktion.

Bör sättet att underhålla skärvätska ändras i och med nya 
formuleringar? Vad händer med kemikalielagstiftningen under 2020?

Vi talar även om utvecklingen inom onlinemätning av processvätskor 
och visar nya snabba metoder för analys av bakterier.

Datumet är 11:e mars.
Max 12 personer enligt principen först till kvarn.
Så anmäl dig nu för det kommer att bli fullt!

Tid: 10:00 – 14:00 (Första talare börjar 10:30)
Eventet är kostnadsfritt. Utebliven närvaro efter anmälan
debiteras 400 kr.

Varmt välkommen!

Anmäl dig innan 2:a mars på: 
contact@walleniuswater.com

Plats:
Wallenius Water Innovation
Franzéngatan 3, 4tr, Stockholm

Inbjudan: Välkommen till vårt seminarium 11:e mars 2020! 

Kl. 10.00-10.15 Macka och mingel

Kl. 10.15-10.30 Välkommen 

Kl. 10.30-11.10 Bakterier och biocider i skärvätskor – hur påverkar de produktionen och din hälsa?
Nyheter i kemikalielagstiftningen 2020

Caroline
Sterneryd

Att biocider påverkar människan är ingen nyhet. Gamla hälsofarliga biocider försvinner 
från marknaden och ersätts med nya. Men vad vet vi egentligen om hur de nya 
biociderna påverkar människa och miljö? Du får även en uppdatering om vad som 
händer med kemikalielagstiftningen under 2020. Dessutom tittar vi på hur bakterier 
påverkar produktionen och människan.

Kl. 11.10-11.40 Online-mätning och automatisk justering av processvätskor Hans 
Ahlgren

 Jan 
Östlund 

I en modern maskinpark mäts allt med precision. Dimensioner och tid mäts samt 
dokumenteras ner till 1000-dels millimeter och millisekunder. Hur är det med 
skärvätskans kontroll och dokumentering? Vi ger er en uppdatering om trender, 
tillgänglig teknik och kostnader för online-mätning av processvätskor

Kl. 11.40-12.40 Lunch

Kl. 12.40-13.20 De fyra hörnstenarna i skärvätskehantering och underhåll av moderna skärvätskor  Jan 
Östlund

De fyra hörnstenarna i skärvätskehanteringen avgör hur bra din vätska fungerar och 
hur länge den lever. Det avgör dessutom hur bra din personal mår.
Vi pratar också om underhåll av moderna skärvätskor, funktionslösningar kring dessa 
samt vikten av underhåll för att nå optimal funktion och kostnad med bra arbetsmiljö 
i verkstaden.                                                                                                       
   

Kl. 13.20-14.00 Metoder för att snabbt mäta bakterier i processvätskor Caroline 
Sterneryd

 Veronica 
Diesen

Den vanligaste metoden att mäta bakterier i processvätskor är dipslides. Metoden tar 
två dagar upp till en vecka att få svar på. Lite sent för en korrigerande åtgärd kan man 
tycka. Vi går igenom alternativa metoder för snabbanalys av bakterier och pratar om 
för- och nackdelar. 


