
Miljövänliga färger
Allbäck Linoljepodukter har utvecklat miljövänliga 
linoljeprodukter, där man strävar efter så ofarliga pigment 
som möjligt. Linolja är i sig en naturlig förnyelsebar 
råvara som innebär liten miljöbelastning jämfört med 
färg baserad på råolja. Linoljefärg är också mycket dryg 
vilket gör att färgåtgången är liten. Företaget har anlitat 
Ramböll för att upprätta säkerhetsdatablad (SDB) för sina 
produkter. Ramböll har som policy att projekt ska drivas så 
miljöanpassat som möjligt och detta tankesätt genomsyrar 
alla projekt. Allbäck har genom sin klara miljöprofil ett 
intresse av att säkerhetsdatabladen, som ju är en viktig del 
av företagets hälso-, säkerhets- och miljöinformationen till 
sina kunder, är så bra och aktuella som möjligt. 

Projektbeskrivning och kundnytta
Projektet inleddes med en genomgång av Allbäcks 
kemikaliehantering och med att Ramböll höll en 

kortare genomgång av gällande lagstiftning inom 
kemikalieområdet. Därefter gjordes en genomgång av 
samtliga SDB som Allbäck erhållit av sina leverantörer. 
Kontakt togs med leverantörer för att rätta till fel eller 
brister i deras SDB och få bra underlag till Allbäcks egna 
SDB. 

Enligt arbetsmiljöföreskriften AFS 2000:4 måste en 
riskbedömning göras vid införande av hälso- eller 
miljöfarliga kemikalier. Leverantörernas uppgifter 
kontrollerades därför genom sökningar i toxikolologisk 
litteratur och databaser. Det kontrollerades också om 
det fanns förbud eller begränsningar för kemikalierna. 
En diskussion fördes även om möjliga substitutioner eller 
riskreducering i hanteringen av kemikalier.

Allbäck har en policy att försöka undvika hälso- och 
miljöfarliga pigment och kemikalier. I några fall kan dock 
ett livscykelperspektiv motivera användningen av ett visst 
pigment eller tillsats. Färgen ska hålla många år utan att 
man ska behöva måla om. I sina säkerhetsdatablad ville 
Allbäck ha en stor öppenhet och inte bara redovisa det som 
enligt svensk lag ska deklareras. Därför redovisades även 
de flesta andra ingående ämnen. Ramböll ombesörjde även 
översättning till engelska av Allbäcks säkerhetsdatablad. 

För att se Allbäcks SDB gå in på www.linoljeprodukter.se 
under produktinformation.
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