
Så hanterar du disk- och torkmedel för storköksmaskiner

Dosering
Det är viktigt att doseringen av disk- och torkmedel 
blir rätt. Eftersom doseringen sker automatiskt i en 
storköksdiskmaskin så ska den ställas in av lever-
antören av de specifika disk- och torkmedel som 
används. Detta görs vid installation av utrustningen 
och ska sedan kontrolleras årligen av leverantören. 
Om det inte görs och doseringen blir för hög riskerar 
det att finnas kvar medel på den färdiga disken, barn 
och personal kan då dagligen få i sig kemikalier från 
medlet. Det blir också ett onödigt utsläpp i avloppet. 
Blir det för lite så kommer inte matrester att diskas 
bort ordentligt. 

Det är också viktigt att byta sköljvatten ofta, enligt 
instruktionerna till maskinen. Det görs av personalen i 
verksamheten. 

 

 

Diska rätt

Hantera rätt. Dunkarna ska förvaras i ett låst 
skåp i anslutning till diskmaskinen. De ska ha 
tätslutande lock med slanghål. 

Dosera rätt. Fel dosering kan ge smutsig disk 
eller diskmedel kvar på diskgodset. Onödigt 
mycket kan dessutom komma ut i avloppet.

Rätt dosering och hantering av maskindiskmedel är en förutsättning för en säker arbetsmiljö, minskade 
utsläpp och rent porslin. Regelbunden service är en god och lönsam investering.  

 Hantering
Storköksmaskinsdiskmedel är en kemisk produkt med 
faroklassificering. Medlen är ofta högkoncentrerade 
och även om de är miljömärkta, med exempelvis 
Svanen, är de ofta starkt frätande. Detta innebär att de 
behöver hanteras på rätt sätt när dunkarna med medel 
ska bytas, för att minska risken för personskador. 

Medel som hamnar i ögonen kan ge synskador och på 
huden ger det frätskador, blåsor, irritation och eksem 
beroende på hur stor exponeringen har varit. Vid spill 
och stänk är viktigt att så snabbt som möjligt göra 
de åtgärder som står på skyddsbladet för att minska 
risken för skador. Medlet ska aldrig användas till något 
annat än det är avsett för. En bra idé är också att ha 
samma medel på en hel enhet så att personal som går 
mellan avdelningar bara behöver lära sig ett system. 

Skylta tydligt. Sätt upp instruktioner samt disk-
medlets skyddsblad på väl synlig plats. Som på 
utsidan och insidan av skåpsdörren.



Service
Genom återkommande service på diskmaskin och 
doseringsutrustning en till två gånger per år minskar 
arbetsmiljöriskerna drastiskt. Det är också en liten 
kostnad i sammanhanget eftersom det då säkerställs 
att et inte går åt för mycket medel och därmed att barn 
och personal slipper få i sig disk- och torkmedel. Vid 
servicen kan det också upptäckas att maskinen är för 
gammal och behöver bytas ut. 

Kontakta er leverantör för att boka service och få 
information om de disk- och torkmedel som används. 
Information om upphandlad leverantör, för kommu-
nala verksamheter, finns i stadens inköpssystem och 
beställningar av både medel och service ska göras i 
systemet.

För mer information
Hör gärna av er till kemikaliecentrum med generella 
frågor kring kemikalier och storköksdisk. För specifika 
frågor om vilket medel som passar vilken utrustning 
hänvisas till leverantören av diskmedel.

De instruktioner som finns på kemiska produkters 
säkerhetsdatablad och skyddsblad ska följas, enligt ar-
betsmiljölagstiftningen. Ansvaret för att detta görs lig-
ger hos den som driver köket (verksamhetsutövaren). 

Sätt upp skyddsbladet i nära anslutning till diskmaski-
nen. För kommunala verksamheter finns skyddsblad 
att hämta i stadens kemikaliehanteringssystem, Chem-
soft. Det går även att få skyddsbladet från tillverkaren 
eller leverantören av medlet, exempelvis i samband 
med service. Se även till att rätt skyddsutrustning 
finns tillgänglig.

Dunkarna med disk- och torkmedel ska förvaras i ett
låst skåp i anslutning till diskmaskinen. De ska ha
tätslutande lock med plats för slang.

Frätande. Maskindiskmedel är en frätande 
kemisk produkt, även de som är miljömärkta.

Skyddsutrustning. Vid hantering av frätande 
kemiska produkter ska skyddsutrustning använ-
das, se produktens skyddsblad.

Kontakta kemikaliecentrum på: 
kemikaliecentrum@stockholm.se

http://miljobarometern.stockholm.se/miljomal/
miljoprogram-2016-2019/giftfritt-stockholm/

https://leverantor.stockholm/kemikaliesmart-
forskola/

Telefonnummer till er leverantör (fyll i):


