
Plastskåp Rostfria skåp Skåp med 
utdragshyllor

Brandsäkra skåp 
för gasflaskor

Brandsäkra kombiskåp 
för kemikalier

Kombiskåp

Kombiskåp för kemikalier

Avtappningsskåp KemikalieskåpBrandsäkert kemikalie-
skåp med 30 minuters 

brandskydd.

Brandsäkert kemikalie-
skåp med 30 minuters 

brandskydd.

Underskåp med 30 eller 
90 minuters brandskydd. 

Brandsäkra Fatskåp 
90 minuter brandskydd. 

Vilka kemikalier ska du förvara?

Hitta rätt kemikalieskåp

Hitta rätt skåp för dina kemikalier

Brandfarlig 
vara

Frätande 
ämnen

Miljöfarliga 
ämnen

Giftiga ämnen

Skadliga ämnen

Gas under tryck 
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SS-EN 14470 är en europisk standard för brandsäkra skåp, 
detta är en rekommendation som infördes i Juli 2004. För att 
få denna förvaring typgodkänd måste det utföras ett brand-
motståndstest. Skåpen är försedda med ventilationskanaler 
som ska anslutas till en befintlig ventilation alternativt annan 
separat fläkt för ventilation.

Standarden är uppdelad i två delaStandarden är uppdelad i två delar, SS-EN 14470-1 beskriver 
skåp för förvaring av brandfarlig vätska och SS-EN 14470-2 
skåp för brandfarlig gas.

Det finns flera tidsklasser för skåpen och tiden anger hur 
många minuter skåpen skyddas i en brand. I standarden 
finns 30, 60 och 90 minuter. Minutangivelserna motsvarar 
EI 30, EI 60 eller EI 90 där krav på brandteknisk avskiljning finns. 

Vilka lagar du måste observera - regelverket och 
rekommendationer i korthet:
 SS-EN 14470-1          SS-EN 14470-2 Vid förvaring av kemikalier i arbetsmiljö bör du beakta 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om 
kemiska arbetsmiljörisker:

 Förpackningen skall placeras i en anordning som 
        samlar upp eventuellt spill om flaskan skulle spricka.
 Förpackningar  skall placeras så att en utspilld 
       kemikalie inte kan komma i kontakt med ämnen som        kemikalie inte kan komma i kontakt med ämnen som 
       medför en reaktionsrisk. Förvaring i olika skåp behövs 
       om reaktionen kan orsaka en allvarlig skada. 
 Kemikalierna skall förvaras så att obehöriga inte kan 
        komma åt dem.

Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att vidta 
åtgärder för att förebygga, hindra och begränsa brand.
  

Klicka på bilderna, för att direkt komma till rätt produktval. 
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