Seminarieinbjudan- Städkemikalier
Hälsoriskerna inom städyrket är många och utgörs av bl.a. rengöringssprodukter. I
städbranschen hanteras hälsoskadliga kemikalier t.ex. allergi och cancerframkallande ämnen.
Seminariet tar upp och diskuterar de produkter som städaren kommer i kontakt med. Avsikten
är att ni skall få kunskap om de produkter som används inom städyrket och riskerna med
dessa samt hur man väljer de med minsta möjliga påverkan på hälsan.
Seminariedeltagare får 30 % rabatt på ToxInfo Handboken Del 7-14.
Seminarieledare är Henry Johansson, toxikolog och författare till ToxInfo handboken del 114.
Kursort Ven ( svensk ö, mitt i Öresund). Färja från Landskrona. Färjeturen tar ca. 30 minuter.
Plats Hakens fyrplats, naturskönt läge direkt vid havet med fantastisk utsikt över Öresund.
Seminariedag Tisdag 5 april 2011
Seminarieavgift 1200 kr + moms
Anmälan kan ske per brev och telefon
Telefon 046-399077
Mobiltelefon 070-6571039
e-mail: www.henry.johansson@toxinfo.se
Postadress

ToxInfo AB
Jutahusgatan 4
222 29 Lund

Vill du veta mer? Ring ToxInfo AB. Telefon 046-399077, Mobiltelefon 070-6571039
Se oss även på internet: www toxinfo.se

Seminarieanmälan

Namn …………………………………………………………….................
Företag ………………………………………………………………………...
Adress ………………………………………………………………………
Postnummer och ort
..………………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………………
Mobiltelefon
……………………………………………………………………...
Se oss även på internet www.toxinfo.se

Schema städarbete/städprodukter
Färja från Landskrona till Ven avgår 11.30
12.00 –12.30 Lunch
12.30 - 13.30 Inledning
Hälso- och miljöeffekter
Risker städyrket
Var hittar man information/Lagkrav och föreskrifter?

13.30 - 13.40 Paus
13.40 - 14.30 Hälso- och miljörisker med städprodukter
Allergier, cancerrisker, fosterskador
14.30 - 14.35 Paus
14.35 - 15.20

Genomgång av städprodukter bl.a. avfettningsmedel,
avkalkningsmedel, avloppsrensningsmedel, desinfektionsmedel,
rengöringsmedel, fönsterputs, golvvårdsmedel, möbelputs etc.

15.20 - 15.30 Fika
15.30 - 16.15 Fortsatt genomgång av städprodukter
16.15 - 16.20 Paus
16.20 - 17.00 Fortsatt genomgång av städprodukter.
17.00 – 17.05

Paus

17.00 - 17.45 Sammanfattning och avslutning
Färja avgår 18.15 från Ven (Bäckviken) till Landskrona. Seminarietider anpassas till
färjeavgångar.
Ta gärna med egna problem eller städprodukter för genomgång och diskussion under
kursdagen. Skriv av innehållsförteckningen och skicka tillsammans med kursanmälan eller
skicka den vid senare tillfälle. ToxInfo AB , Jutahusgatan 4, 222 29 Lund

