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En ny uppfällbar låda av 
wellpapp minskar dammet 
och skyddar dessutom väg-
garna från stänk.

– Vi måste minska dammet 
och få en bättre arbetsmiljö, 
det är vad det handlar om, 
säger uppfi nnaren, Jan Söder-
ström, betongarbetare hos 
skånska Thage Andersson 
Byggnads AB.
Han arbetar med badrumsrenovering 
åt systerbolaget N-E Perssons Bygg-
nads AB i stadsdelen Rosengård i 
Malmö, där 160 lägenheter får helt 
nya badrum. Badrummen rensas på 
all inredning och kakel. Gamla rör-
stammar och avloppsgrodor bilas bort 
och ersätts med nya varefter golven 
fl ytspacklas och väggarna får nytt ka-
kel. Stora mängder fl ytspackel, kakel-
fi x och annat dammande byggmaterial 
måste blandas inne i lägenheten. 

Hans bärbara blandarstation är till-
verkad av kraftig wellpapp och påmin-
ner om en vanlig hopfällbar fl yttlåda. 
Lådan med måtten 80 x 80 x 60 centi-
meter fälls snabbt upp och fi xeras med 
en limklämma. 

I lådans ena vägg fi nns ett hål som 
anpassats för slangen från en bygg-
dammsugare. Blandarhinken place-
ras i hörnet intill slangen. När säcken 
töms i hinken fungerar byggdamm-
sugaren som punktutsug. 

När motorvispen dras i gång vispas 
ytterligare damm upp, det försvinner 
också ut med punktutsugen i papp-
lådans vägg.

– Den tar bort 80–90 procent av dam-
met tror jag, säger Jan Söderström.

Dessutom skyddar lådan väggen 
från stänk från blandarvispen. Be-
tongarbetare och plattsättare kommer 
ofta in i lägenheten när målarna redan 

satt tapeterna. Därför måste tapeterna 
skyddas från stänk – det klarar lådan 
här.

DEN FLYTTBARA  blandarstationen 
fi nns ännu så länge bara som proto-
typ. Flera yrkesgrupper har nytta av 
den, till exempel golvläggare, brand-
skyddstätare, fl ytspacklare, murare. 
Gemensamt är att de hanterar säckar 
med dammande torrprodukter. 

– För snickare som jobbar med virke 
fi nns det rekommendationer om att 
punktutsug ska fi nnas. Men för oss 
som jobbar med torrprodukter fi nns 
ingenting.

Vad säckarna innehåller är okänt 
för de fl esta, också för Jan Söderström 

som arbetat som betongarbetare i 20 
år. Redan för drygt tio år sedan, när 
han arbetade på rotjobb i Stockholm, 
gjorde han en punktutsug till blan-
darvispen. Av några rördelar tillver-
kade han en konsol så att dammsugar-
slangen kunde fästas direkt på vispen, 
alldeles ovanför hinken. Dammet för-
svann in i byggdammsugaren innan 
det nådde näshöjd.

DAMM FRÅN VANLIG  avjämningsmas-
sa, till exempel, innehåller bland an-
nat bränd kalk, som är frätande, och 
krom. Båda ämnena irriterar ögon, 
hud och andningsorgan. Andnings-
mask med P 2-fi lter rekommenderas.
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■ Glöm vingliga färgburkar. Med den här nya hållaren fi nns 
burken vid sidan av stegen och ger båda händerna fria. 
Uppfi nningen, som premiärvisades på Tekniska Mässan i 
höstas, kommer från MT-svets i småländska Grimslöv. 
Den består av två målarburkshållare, en spiral för liter-
burkar och en krok för större burkar med handtag. Säljs av 
Hultafors, som levererar bland annat stegar.

Lådan stoppar dammet

Lådan påminner om en fl yttkartong och kan enkelt vikas ut. Ett hål i väggen är anpassat för slangen 
på en byggdammsugare.

”Den tar 
bort 80–
90 procent 
av dammet 
tror jag”
JAN SÖDERSTRÖM
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