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Fogfritt
golv – ettt hållba
art val fö
ör miljön
n
Inledning
När man som
m föreskrivaare står med sitt bygge, ooch skall välja vilket golv
v som skall lääggas, så är det
d inte lätt
att veta hur man skall aggera med allaa åsikter som
m finns om miljö,
m
hälsa, funktion
f
och arbetsmiljö. Detta
dokument skall försöka bringa klarh
het i vad du bbehöver tänka på avseend
de att lägga eett fogfritt go
olv.

Varför vällja ett fogfrritt golv?
Det finns m
många fördelaar med att väälja ett fogfrittt golv och få nackdelar. Golvet är lättt och snabbtt att lägga,
självavjämnnande, slitstaarkt, inert efteer härdning, klarar kemissk belastning
g, ljuddämpan
ande, UV-resistent,
estetiskt sam
mt möjlighet att halkskyd
dda.
Ett fogfritt ggolv är synneerligen lämp
pligt att läggaa i t ex offenttliga miljöer som sjukhuss eller skolorr, på
parkeringsddäck inne ochh ute, på flyg
gplatser, på iddrottsanläggn
ningar och på
p industrier, där ett hårt slitstarkt
s
golv, med låång livslängdd föreskrivs.

Läggning
Allt arbete ssom innebär läggning av ett fogfritt ggolv, omfattaas av härdplaastkungörelseen och måstee göras med
försiktighett. De ohärdadde (våta) kom
mponenterna av ett fogfriitt golv uppvisar allergenna egenskaper varför all
form av konntakt med baar hud måste undvikas. D
Detta regleras i detalj i härrdplastkungöörelsen som stipulerar
s
att
man inte fårr jobba med detta utan uttbildning ochh läkarunderssökning. Braanschen jobbaar dessutom hårt med attt
auktorisera seriösa entreeprenörsförettag inom AF
FG, Auktorisaationen för Fogfritt
F
Golvv, där kunskaapen om
riskerna är i fokus. Detta gör att risk
kerna minimeeras och lägg
gningen blir lika
l säker som
om vilket ann
nat
arbetsmomeent som helstt på ett bygge.

Fördelar
Det finns m
många fördelaar med att läg
gga ett fogfriitt golv, föru
utom att det i många fall rrent av är förreskrivet, då
funktionen hhos golvet ärr det man efttersträvar.
Golvet blir extremt hårt, och därmed
d resistent m
mot slitning occh stora tryck
k, vilket är vviktigt i parkeeringshus,
industrier occh i lagerlokkaler, där t ex
x tunga truckklyft förekom
mmer.
Golvet blir lättstädat, occh riskerna attt smuts och bakterier fasstnar i fogar mellan golvpplattor elimin
neras, då
golvet liggeer i ett enda stycke
s
efterso
om det hälls ut. Den hård
da ytan i sig underlättar
u
oockså möjligh
heterna att
städa och reesistensen moot kemikalierr och vatten gör det ännu
u mer lättstäd
dat.
Golvet härddar på myckeet kort tid, occh kan såledees tas i bruk kort
k efter läg
ggning.
Golvet blir ljuddämpandde, och det fiinns alla möjjligheter att lägga
l
in olikaa former av hhalkskydd.
Golvet har llång livslänggd, och är ressurssnålt, då det inte behö
övs stora mängder materiial till en stor yta då
golvet i sig är mycket tuunt (<4 mm).. Golvet får ssålunda en go
od miljöproffil ur ett livsccykelperspek
ktiv.

Risker
Den enda riisken som finnns med ett fogfritt
f
golv aav tvåkompo
onentstyp är vid hanteringg av de ohärrdade
komponenteerna precis vid
v läggningeen. Då baskoomponenten har
h allergenaa egenskaperr skall man undvika
u
hudkontakt med denna och
o man skalll även undvvika härdaren
n då denna haar liknande eegenskaper saamt kan
vara frätandde. Efter fullsständig härdn
ning finns innga som helstt risker med golvet och ddet finns ingeen chans att
man vid norrmal användnning av golv
vet och rumm
met, kan utsätttas för allerg
gena ämnen. Emissioner från golvet
är mycket lååga som mättningar från bl
b a SP visat..
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Vad säger:
BASTA?
Inom BASTA-systemet, kan man registrera ett fogfritt golv i BETA-registret. Detta register är lika hårt
kontrollerat som BASTA-registret, med skillnaden att det finns en liten risk förknippad med golvet. Då
denna risk är hanterbar och man kan minimera den samt att den är begränsad i tid och rum (en arbetsmiljöfråga) så att resultatet blir lika säkert som om produkten skulle vara BASTA-registrerad. BASTA accepterar
sålunda ett fogfritt golv utan problem.

Byggvarubedömnigen?
Ett fogfritt golv i Byggvarubedömningen kommer att få en röd pil nedåt och bedömningen ”undviks” ,
oavsett vad. På grund av att det innehåller allergena ämnen i halter över 1 % (kriterie 0.9 i BVB), så kommer
det aldrig att få bedömningen ”accepteras”, trots att den risk som finns är kopplad till läggningen av golvet
och inte nyttjandefasen. Byggvarubedömningen tar ingen hänsyn till hur arbetsmiljön är utformad, eller att
området är reglerat av Arbetsmiljöverkets regler och krav.

Sunda hus?
Ett fogfritt golv i Sunda Hus kommer att få en röd pil nedåt och beteckningen ”rekommenderas ej”, på grund
av att den innehåller allergiframkallande ämnen. Sunda Hus tar ingen hänsyn till hur arbetsmiljön är
utformad, eller att området är reglerat av Arbetsmiljöverkets regler och krav.

Arbetsmiljöverket?
Svenska arbetsmiljölagar, regler och föreskrifter samt tillsyn hanteras av Arbetsmiljöverket, med
arbetstagarens bästa som ledstjärna. De har i sina föreskrifter AFS 2005:18, Härdplastkungörelsen samt AFS
2005:6, Medicinska kontroller i arbetslivet, i detalj reglerat hur man skall gå tillväga för att på ett säkert sätt
lägga fogfritt golv. Jan Olof Norén på Arbetsmiljöverket säger om fogfria golv att: ” Det finns många viktiga
användningsområden för fogfria härdplastgolv.Under förutsättning att läggningsarbetet utförs av
yrkeskunniga personer som följer lagar, regler och materialanvisningar och vidtar erforderliga
skyddsåtgärder så innebär det inga påtagliga kemiska hälsorisker för dem. Det färdiguthärdade golvet är
kemiskt mycket stabilt och helt ofarligt.”

Hur fungerar AFG?
Inom branschen har man initierat ett auktoriseringsarbete, där branschen utbildar entreprenörerna i hur man
på ett säkert sätt hanterar produkterna samt mycket annat. Auktorisationen för Fogfritt Golv, AFGs syfte är
att tillse att läggning av golv sker av kunnigt yrkesfolk. På AFGs hemsida, http://www.fogfrittgolv.se kan
man hitta adresser till de företag inom branschen som är auktoriserade.

Konklusion
Det finns många fördomar om fogfria golv, men sanningen är den att ett fogfritt golv, lagt av en auktoriserad
entreprenör, är ett slitstarkt, ofarligt och miljömässigt sett bra val för de lokaler och utrymmen där en hård
lättstädad yta föreskrivs. Fogfria golv registreras ofta i BETA-registret, och därmed borgar detta för att
leverantören av dessa är en seriös aktör, med kontroll på sin produkt och sitt miljöarbete. Ett fogfritt golv är
ett bra val ur miljöperspektiv, då det har lång livslängd och kräver lite material för framställning.

Om du vill veta mer om fogfria golv, kontakta din leverantör, eller gå in på:
http://www.sveff.se
http://www.fogfrittgolv.se

