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ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER
IARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER
dette tillæg finder du skemaer til brug for udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger.
Skemaerne indeholder produktgruppeblade til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger
indenfor 10 produktgrupper. Produktgruppebladene er udfyldt med generelle oplysninger om f.eks.
I dette tillæg finder du skemaer til brug for udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger.
sundhedsfare. Disse oplysninger stammer overvejende fra ”Vejledning om kosmetikprodukter for
Skemaerne indeholder produktgruppeblade til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger
frisører”, som er udarbejdet af brancheforeningen SPT´s frisørsektion i 2005. Vejledningen kan
indenfor 10 produktgrupper. Produktgruppebladene er udfyldt med generelle oplysninger om f.eks.
findes på www.spt.dk under publikationer, og her kan hentes flere oplysninger om produkterne.
sundhedsfare. Disse oplysninger stammer overvejende fra ”Vejledning om kosmetikprodukter for
Produktgruppebladet er udarbejdet, så det gælder for den overvejende del af produkter til den
frisører”, som er udarbejdet af brancheforeningen SPT´s frisørsektion i 2005. Vejledningen kan
behandling, der omtales i produktgruppebladet. Der kan findes specialprodukter udover dette.
findes på www.spt.dk under publikationer, og her kan hentes flere oplysninger om produkterne.
Produktgruppebladet er udarbejdet, så det gælder for den overvejende del af produkter til den
Skemaer til udarbejdelse, kan du også finder på BAR service hjemmeside www.bar-service.dk.
behandling, der omtales i produktgruppebladet. Der kan findes specialprodukter udover dette.
Hvorfor Arbejdspladsbrugsanvisninger.
Skemaer til udarbejdelse, kan du også finder på BAR service hjemmeside www.bar-service.dk.
Arbejdsgiveren skal udarbejde arbejdspladsens brugsanvisninger i samarbejde med
sikkerhedsrepræsentanten eller hvis denne ikke findes - de ansatte. Dette gælder ifølge
Hvorfor Arbejdspladsbrugsanvisninger.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer for produkter, der kan være
Arbejdsgiveren skal udarbejde arbejdspladsens brugsanvisninger i samarbejde med
farlige for brugerne eller i øvrigt forringer brugernes sikkerhed og sundhed. Dette gælder også for
sikkerhedsrepræsentanten eller hvis denne ikke findes - de ansatte. Dette gælder ifølge
frisørkosmetikprodukter, selvom disse er undtaget de almindelige regler for mærkning og
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer for produkter, der kan være
brugsanvisninger fra leverandørens side.
farlige for brugerne eller i øvrigt forringer brugernes sikkerhed og sundhed. Dette gælder også for
frisørkosmetikprodukter, selvom disse er undtaget de almindelige regler for mærkning og
Arbejdspladsbrugsanvisninger er én af de ting, Arbejdstilsynet kontrollerer ved et Tilpasset Tilsyn,
brugsanvisninger fra leverandørens side.
og flere saloner har fået påbud fra Arbejdstilsynet om at udarbejde dette materiale.
Arbejdspladsbrugsanvisninger er én af de ting, Arbejdstilsynet kontrollerer ved et Tilpasset Tilsyn,
Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal være tilgængelige for medarbejderne, f.eks. i form af en
og flere saloner har fået påbud fra Arbejdstilsynet om at udarbejde dette materiale.
mappe, placeret hvor produkterne opbevares, eller på stedet, hvor farverne blandes. Meningen med
disse arbejdspladsbrugsanvisninger er, at den enkelte frisør, før et produkt skal bruges, kan orientere
Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal være tilgængelige for medarbejderne, f.eks. i form af en
sig om mulige risici, og hvordan man arbejder med produkterne på en sikker måde.
mappe, placeret hvor produkterne opbevares, eller på stedet, hvor farverne blandes. Meningen med
Brugsanvisningen skal indeholde nogle oplysninger om selve produktet, f.eks. hvilke risici, der kan
disse arbejdspladsbrugsanvisninger er, at den enkelte frisør, før et produkt skal bruges, kan orientere
være. I brugsanvisningerne skal den enkelte salon også beskrive de arbejdsrutiner, man har besluttet
sig om mulige risici, og hvordan man arbejder med produkterne på en sikker måde.
at bruge, således at arbejdsmiljøproblemer forebygges. Der er altså ikke tale om tekniske
Brugsanvisningen skal indeholde nogle oplysninger om selve produktet, f.eks. hvilke risici, der kan
brugsanvisninger fra leverandøren, der generelt beskriver, hvordan produkterne anvendes, men om
være. I brugsanvisningerne skal den enkelte salon også beskrive de arbejdsrutiner, man har besluttet
arbejdspladsbrugsanvisninger, som skal udarbejdes på den enkelte salon, som beskriver, hvordan
at bruge, således at arbejdsmiljøproblemer forebygges. Der er altså ikke tale om tekniske
arbejdet skal foregå på netop denne arbejdsplads.
brugsanvisninger fra leverandøren, der generelt beskriver, hvordan produkterne anvendes, men om
arbejdspladsbrugsanvisninger, som skal udarbejdes på den enkelte salon, som beskriver, hvordan
arbejdet
foregå
på netop denne arbejdsplads.
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Udfyld salonens instrukser om brand, førstehjælp, opbevaring og affald/spild. Skemaer til dette
findes på www.bar-service.dk. Tag sammen stilling til, hvad I gør ved brand. Det er godt at
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gøre, før der evt. bliver panik
• Udfyld en brugsanvisning for hver produktkategori, som I anvender på salonen. Skemaer til
dette findes også på www.bar-service.dk. Print siderne ud og udfyld disse. I skal beskrive
arbejdsprocedurerne, så en ansat i arbejdspladsbrugsanvisningen kan læse, hvordan I har valgt
at arbejde med produkterne, så gener og sundhedsskader ikke opstår. I skal beskrive de
procedurer, I rent faktisk har tænkt jer at følge – ikke ønsketænkning. Under punktet:
Erstatning (substitution) i denne vejledning er beskrevet nogle flere steder, hvor I kan hente
oplysninger om produkter og indholdsstoffer
• Lav en mappe, der hedder ”Arbejdspladsbrugsanvisninger for frisørkosmetik”. Indsæt
forrest de udfyldte skemaer om brand etc. Herefter listerne med jeres produkter og de
brugsanvisninger, som I har udfyldt for de enkelte produktgrupper og til sidst denne vejledning
• Stil mappen, så alle ved, hvor den er, f.eks. ved blandepladsen eller ved produkterne.
Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger kan gøres på andre måder, men med den beskrevne
måde får salonen opfyldt de lovgivningsmæssige krav til arbejdet.
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Salon______________
Brandinstruks.

Opstår der brand på salonen har vi følgende slukningsudstyr:
Slukningsmiddel
ȶ Vand
ȶ skum
ȶ kulsyreslukker
ȶ Pulverslukker
ȶ Brandtæppe

Placering

Aerosolbeholdere kan eksplodere ved opvarmning, og de fleste indeholder brandfarlige
drivgasser. Hårfarvemidler (bejdse, afblegningsmidler) og fiksering til permanentvæsker,
der indeholder peroxider, er brandnærende og kan også eksplodere ved opvarmning.
Opstår der brand, er det derfor vigtigt at fjerne aerosol/sprayflasker og brandnærende
stoffer, hvis det er muligt inden ilden breder sig til disse.
Sådan gør du, hvis der opstår brand:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Vigtige telefonnumre:_____________________________________________________

Opbevaring

Spray- og aerosolflasker må ikke opbevares i nærheden af varmekilder eller åben ild. Må ikke
udsættes for temperaturer over 500 C, og ikke udsættes for direkte sollys.

Her på salonen opbevares spray/aerosolflasker:__________________________________

14-08-2006

Øjnene:

Førstehjælp.
Får du stænk eller støv i øjnene skylles øjnene under rindende vand med åbne
øjenlåg.
Øjenskylleflaske er placeret: ______________________________________
Rindende vand fra vandhane kan også bruges.
Søg læge, hvis produkterne indeholder peroxider (f.eks. afblegemidler,
fixervæske til permanent) eller øjnene bliver ved med at være irriterede. Se
indholdsdeklarationen på emballagen og medbring denne til læge.

Huden:
Skyl grundigt med vand. Tilsmudset tøj, ure og smykker tages straks af.
Indånding: Fjern personen fra forurenet luft ud i frisk luft. Ved fortsat ildebefindende,
søg læge. Medbring emballagen.

Førstehjælpskasse er placeret: ______________________________________

Affald, spild og uheld, miljøoplysninger.

Rester af produkter beholdes i den originale emballage og bortskaffes med almindelig
dagrenovation, - med mindre der står noget andet på emballagen.
Rester af blandet hårfarve skylles væk med vand. Brug handsker.
Ved oprydninger, hvor mange produkter smides ud, gøres dette på følgende måde:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Spild opsamles med papir, som smides i dagrenovationen. Brug handsker. Pas på glatte gulve
bagefter.
Yderligere oplysninger fra leverandører kan ses på www.spt.dk .

Hvem tager sig af arbejdsmiljø på salonen?
Arbejdsgiver__________________________________________________
Ansatte______________________________________________________
Dato______________
Udfyldt af_______________________________
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Salon:_____________________

Hårshampoo
Følgende produkter anvendes på salonen

dato:_______

Leverandør

14-08-2006

Salon:_____________________

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Hårshampoo
Indholdsstoffer: Se produktets emballage.
Sundhedsfarlige egenskaber.
Kan virke affedtende af huden ved længere tids brug.
Undgå hudirritation ved at anvende handsker. Skyl hænderne efter hårvask.
Der arbejdes på følgende måde (her beskrives procedurerne på salonen):

Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):
Eengangshandsker type: ___________________________________________________
Andre handsker: _________________________________________________________

Handskerne opbevares: ____________________________________________________

Brand. Hårshampoo kan ikke brænde.
Andet.

Dato_________ Udarbejdet af_________________________________________

14-08-2006
Salon:_____________________

Hårfarveprodukter (Coloration, toning og skylning)
Følgende produkter anvendes på salonen

dato:_______

Leverandør

14-08-2006
Salon:_____________________
Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Hårfarveprodukter (Coloration, toning og skylning)
Indholdsstoffer: Se produktets emballage.
Sundhedsfarlige egenskaber.
Hårfarver indeholder stoffer som kan irritere øjne, luftveje og hud og give rødme og eksem.
En del af indholdsstofferne kan desuden medføre allergi og astma. Bør ikke benyttes af
personer, der tidligere har haft hudreaktioner overfor disse indholdsstoffer eller produkter.
Nogle hårfarver indeholder opløsningsmidler, som affedter huden og medvirker til, at der kan
opstå eksem. Ved arbejde med hårfarver er det vigtigt at undgå at få farve på hænderne
eller indånde dampe eller støv. Farvning af hår bør foregå under punktudsug. Produkterne kan
være mærket brandfarlig, meget brandfarlig, yderst brandfarlig.
Der arbejdes på følgende måde:
Brug kun nikkelfrie redskaber.

Blanding af hårfarver foregår her på salonen:
ȶ i blandeskab med udsug
ȶ under punktudsuget
ȶ andet sted_________________________________________________________
(her beskrives procedurerne på salonen)

Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):
Under hele arbejdet (blanding, påføring i håret, kontrol, skylning og vask) anvendes handsker.
Følgende handsker anvendes:
Opbevares:

ȶ Eengangshandsker type: ________________________________________________
ȶ Andre handsker: ______________________________________________________
ȶ Forklæde: ___________________________________________________________
Andet.

Dato_________ Udarbejdet af_________________________________________
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Salon:_____________________

Oxydationsmidler til hårfarve (afblegning)
Følgende produkter anvendes på salonen

dato:_______

Leverandør

14-08-2006

Salon:_____________________

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Oxydationsmidler til hårfarve (afblegning)
Indholdsstoffer: Se produktets emballage.
Sundhedsfarlige egenskaber.
Produkterne indeholder oxydationsmidler (brintoverilte), som kan virke irriterende på huden
og irritere luftvejene ved indånding.
Undgå hudirritation ved at anvende handsker. Skyl hænderne efter hårvask.
Undgå indånding – brug udsugning.
Produkterne er brandnærende
Brug kun nikkelfrie redskaber.
Der arbejdes på følgende måde:
Blanding af hårfarver foregår her på salonen:
ȶ i blandeskab med udsug
ȶ under punktudsuget
ȶ andet sted_________________________________________________________
(her beskrives procedurerne på salonen)

Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):
Under hele arbejdet (blanding, påføring i håret, kontrol, skylning og vask) anvendes handsker.
Opbevares:
Eengangshandsker type: ___________________________________________________
Andre handsker: _________________________________________________________
Brand. Ved brand fjernes produkterne omgående fra branden, hvis dette er muligt.
Oxydationsmidler er brandnærende og kan forårsage selvantændelse i brandbare materialer.
Ved opvarmning til over 111 o C er der risiko for eksplosionsfare.
Andet.

Dato_________ Udarbejdet af_________________________________________

14-08-2006

Salon:_____________________

Hårstylingprodukter – ikke aerosol
Hårlak, gele, creme, skum/mousse, voks
Følgende produkter anvendes på salonen

dato:_______

Leverandør

14-08-2006

Salon:_____________________
Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Hårstylingprodukter – ikke aerosol
Hårlak, gele, creme, skum/mousse, voks eller hårudglatningsmiddel

Indholdsstoffer: Se produktets emballage.
Sundhedsfarlige egenskaber.
Hårstylingsprodukter kan indeholde alkoholer. Det er opløsningsmidler, der kan affedte
huden ved længere tids brug. Herudover kan produkterne indeholde hudirriterende og
allergifremkaldende stoffer. Undgå så vidt muligt hudkontakt. Brug handsker. Hænderne
vaskes umiddelbart efter påføring af hårstylingsproduktet.
Der arbejdes på følgende måde: (her beskrives procedurerne på salonen)

Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):
Følgende handsker anvendes:
Handskerne opbevares:________________________
Eengangshandsker type: ___________________________________________________
Andre handsker: _________________________________________________________

Andet.

Dato_________ Udarbejdet af_________________________________________

14-08-2006

Salon:_____________________

Hårstylingsprodukter – aerosol
Hårlak, gele, creme, skum/mousse, voks
Følgende produkter anvendes på salonen

dato:_______

Leverandør

14-08-2006

Salon:_____________________
Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Hårstylingsprodukter – aerosol
Hårlak, gele, creme, skum/mousse, voks eller hårudglatningsmiddel
Indholdsstoffer: Se produktets emballage.
Sundhedsfarlige egenskaber.
Hårstylingsprodukter på aerosolform indeholder opløsningsmidler og drivgasser. Indånding af
aerosoler kan irritere næse, mund og svælg, og ved stor udsættelse give hovedpine, træthed
og døsighed. Undgå indånding af aerosoler. Sørg for god ventilation.
Opløsningsmidlerne kan affedte huden ved længere tids brug. Herudover kan produkterne
indeholde hudirriterende og allergifremkaldende stoffer. Undgå så vidt muligt hudkontakt.
Brug handsker. Hænderne vaskes umiddelbart efter påføring af hårstylingsproduktet.
Produkterne kan være yderst brandfarlige. Spray ikke mod åben flamme, glødende eller
varme overflader, varmelampe eller hårtørrer. Produkterne er mærket på emballagen med
hensyn til brandfare. Undgå rygning ved anvendelse af sprayprodukter.
Der arbejdes på følgende måde: (her beskrives procedurerne på salonen)

Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):
Følgende handsker anvendes:
Handskerne opbevares:_______________________
Eengangshandsker type: ___________________________________________________
Andre handsker: _________________________________________________________
Brand.
Produkterne kan være mærket med hensyn til brandfare: brandfarlig, meget brandfarlig,
yderst brandfarlig, letantændelig. Hvis muligt, fjernes aerosolflasker ved brand.
Nedenstående slukningsmidler er egnede.
Salonen har flg. slukningsmidler
ȶ Vand
ȶ skum
ȶ kulsyreslukker
ȶ Pulverslukker

Placering her på salonen

Andet.

Dato_________ Udarbejdet af_________________________________________
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Salon:_____________________

Hårbalsam, conditioners, hårkur
Ikke-brandfarlig
Følgende produkter anvendes på salonen

dato:_______

Leverandør

14-08-2006

Salon:_____________________

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Hårbalsam, conditioners, hårkur
Ikke-brandfarlig
Indholdsstoffer: Se produktets emballage.
Sundhedsfarlige egenskaber.
Kan virke affedtende ved længere tids brug
Der arbejdes på følgende måde: (her beskrives procedurerne på salonen)

Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):
Følgende handsker anvendes:

Handskerne opbevares:

Eengangshandsker type: ___________________________________________________
Andre handsker: _________________________________________________________
Andet.

Dato_________ Udarbejdet af_________________________________________

14-08-2006

Salon:_____________________

Hårbalsam, conditioners, hårkur
brandfarlig
Følgende produkter anvendes på salonen

dato:_______

Leverandør

14-08-2006

Salon:_____________________

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Hårbalsam, conditioners, hårkur
Brandfarlig
Indholdsstoffer: Se produktets emballage.
Sundhedsfarlige egenskaber.
Hårplejemidlerne indeholder alkohol og er brandfarlige. Produkterne er mærket på
emballagen med hensyn til brandfarlighed.
Kan virke affedtende ved længere tids brug.
Der arbejdes på følgende måde: (her beskrives procedurerne på salonen)

Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):
Følgende handsker anvendes:
Handskerne opbevares:
Eengangshandsker type: ___________________________________________________
Andre handsker: _________________________________________________________
Brand.
Produkterne kan være mærket med hensyn til brandfare: brandfarlig, meget brandfarlig,
yderst brandfarlig, letantændelig.
Nedenstående slukningsmidler er egnede.
Salonen har:
ȶ Vand
ȶ skum
ȶ kulsyreslukker
ȶ Pulverslukker

Placering her på salonen

Andet.

Dato_________ Udarbejdet af_________________________________________

14-08-2006

Salon:_____________________

Permanentvæsker
Følgende produkter anvendes på salonen

dato:_______

Leverandør

14-08-2006

Salon:_____________________

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Permanentvæsker

Indholdsstoffer: Se produktets emballage.
Sundhedsfarlige egenskaber.
Produkterne indeholder salte af thioglycolsyre, som er giftige ved indånding, hudkontakt og
indtagelse. Produkterne kan være allergifremkaldende.
Arbejde med permanentvæsker bør foregå under punktudsug.
Der arbejdes på følgende måde (Her beskrives procedurerne på salonen):

Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):
Under hele arbejdet (blanding, påføring i håret, kontrol, skylning og vask) anvendes handsker.
Følgende handsker anvendes:
Handskerne opbevares:
Eengangshandsker type: ___________________________________________________
Andre handsker: _________________________________________________________
Brand. Produktet kan ikke brænde, men udskiller farlige dampe ved opvarmning.
Andet.

Dato_________ Udarbejdet af_________________________________________
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Salon:_____________________

Fiksering til permanentvæsker
Følgende produkter anvendes på salonen

dato:_______

Leverandør

14-08-2006
Salon:_____________________

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Fiksering til permanentvæsker

Indholdsstoffer: Se produktets emballage.
Sundhedsfarlige egenskaber.
Produkterne indeholder oxydationsmidler (brintoverilte), som kan virke irriterende på huden
og irritere luftvejene ved indånding.
Undgå hudirritation ved at anvende handsker. Skyl hænderne efter hårvask.
Undgå indånding – brug punktudsugning.
Produkterne er brandnærende.
Der arbejdes på følgende måde: (her beskrives procedurerne på salonen)

Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):
Under hele arbejdet (påføring i håret, kontrol, skylning og vask) anvendes handsker.
Følgende handsker anvendes:
Handskerne opbevares:
Eengangshandsker type: ___________________________________________________
Andre handsker: _________________________________________________________
Brand. Ved brand fjernes produkterne omgående fra branden, hvis dette er muligt.
Produkterne er brandnærende og kan forårsage selvantændelse i brandbare materialer. Ved
opvarmning til over 111 o C er der risiko for eksplosionsfare.
Andet.

Dato_________ Udarbejdet af_________________________________________
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Salon:_____________________

Afblegningspulver
Følgende produkter anvendes på salonen

dato:_______

Leverandør

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Afblegningspulver

Indholdsstoffer: Se produktets emballage.
Sundhedsfarlige egenskaber.
Afblegningspulver indeholder persulfater, der kan ætse huden og irritere luftvejene ved
indånding. Persulfater kan fremkalde allergi og astmalignende symptomer.
Indånding: Svie i næse, mund og svælg. Hoste og åndenød. Sørg for god ventilation ved brug
af produktet.
Huden:
Kan ætse huden og give rødme og smerter. Undgå kontakt med hud og øjne. Brug
handsker.
Øjnene:
Rødme, smerter og sløret syn. Ved direkte kontakt- risiko for
hornhindebeskadigelse.
Indtagelse: Mavesmerter, diarré, kvalme opkastninger
Langtidsvirkninger: Afblegningspulver kan fremkalde allergi og astmalignende symptomer.
Pulveret kan være brandnærende på grund af indhold af persulfater.
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Blanding af pulveret og flydende oxidationsmiddel bør foregå i blandeboks med udsug. Følg
nøje alle instrukser, som er anført på produktet og i brugsanvisningen. Må ikke benyttes til
andre formål, end det er bestemt til. Produktet må ikke blandes med andet end det, der er
angivet på produktet eller i brugsanvisningen. Brug kun nikkelfrie redskaber. Rengør alle
redskaber efter brug. Afblegning bør foregå under punktudsug.
Der arbejdes på følgende måde: (her beskrives procedurerne på salonen)

Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):
Følgende handsker anvendes:

Handskerne opbevares:________________________

Eengangshandsker type: ___________________________________________________
Andre handsker: _________________________________________________________
Brand.
Produktet er brandnærende. Ved opvarmning over 1000 C dannes svovloxider, der irriterer
luftvejene. Ved brand dannes ætsende natriumhydroxid. Reagerer under antændelse med
brandbart materiale (f.eks. træ og papir) og reduktionsmidler. Ved brandbekæmpelse kræves
fuld åndedrætsbeskyttelse. Nedenstående slukningsmidler er egnede.
Salonen har flg. Slukningsmidler

Placering her på salonen

ȶ vand
ȶ kulsyreslukker
ȶ Pulverslukker
Andet.

Dato_________ Udarbejdet af_________________________________________
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ADRESSER

Fællessekretariatet
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Tlf. 77 33 47 11
Fax: 77 33 46 11
www.barserviceogtjenesteydelser.dk
Arbejdsgiversekretariatet
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Tlf. 77 33 47 11
Fax: 77 33 46 11
Sekretariatet for ledere
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf: 32 83 32 83
Fax: 32 83 32 84
Arbejdstagersekretariatet
H. C. Andersens Boulevard 38, 2 sal
1553 København V
Tlf: 33 23 80 11
Fax: 33 23 84 79
………………………………………………………….

Andre adresser
Arbejdstilsynet
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. : 70 12 12 88
Fax:70 12 12 89
www.at.dk
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 32 66 01 00
Fax: 32 66 04 79
mst@mst.dk
Danmarks Frisørmesterforening
Håndværkets Hus
Islandsbrygge 26, 6
2300 København S
Tlf.: 32 63 04 44
Fax: 32 53 04 52
www.frisormester.dk
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Lersø Park Allé 21
2100 København Ø
Tlf.: 35 83 18 80
Fax: 35 82 14 62
www.dfkf.dk

