Krav på skyddskläder,
varför då?
En dag om provning, certifiering och CE-märkning av skyddskläder

• competence centre •

Kompetenscentrum PPE inbjuder till en dag om provning, certifiering och CE-märkning av
skyddskläder, samt rundvandring i spännande forskningsmiljöer knutna till ämnet. Förmiddagens seminarium hålls på allmän begäran och är en repris av tidigare seminarium som hölls i
Borås 2011. Planer finns att hålla samma seminarium i Umeå och Stockholm under 2014.
Datum och tid: 21 oktober kl. 09:00-16:15 | Plats: Lunds Tekniska Högskola, Ingvar Kamprad
Design Center (IKDC), Sölvegatan 26, Lund Kostnad: 1500 kr inkl. lunch | Anmälan: Karin
Lundgren, e-post: Karin.Lundgren@design.lth.se senast den 11 oktober. Anmälan är bindande.
Begränsat antal platser.

Program
09:00

Registrering

09:30

Välkomna

09:30

Varför ska jag använda CE-märkta produkter?

Nils-Krister Persson, Smart Textiles och Elin Johnsson, SP

När måste produkter CE-märkas? Vilka krav måste produkten klara, finns det standarder?
Hur går certifieringsprocessen till och varför är den så viktig? Föreläsare: Lennart
Aronsson, SP och Ann Stare, Swerea IVF

12:00

Lunch

13:15

Guidning i tre olika labbsalar:

1) Aerosol och buller
Luftburna partiklar och buller anses orsaka en mängd olika hälsobesvär. I detta lab, som
är ett av värdens för ändamålet bäst utrustade, studeras hälsoeffekterna av partiklar och
buller.
2) Klimat och halka
I laboratoriet för termisk miljö kan beklädnadsisolation och effekterna av exponering för
värme eller kyla studeras genom mätning av termisk belastning på docka och på försök
spersoner i extrema temperaturer. En speciell ramp för studier av halka och fallolyckor har
nyligen byggts upp.
3) Operationssal i 3D
Den virtuella operationssalen är ett forskningsverktyg som ska ge framtidens operationssal
en bättre arbetsmiljö, patientsäkerhet och effektivitet. Genom att ta på 3D-glasögon kan vi
kliva in i framtidens operationssal genom Virtual Reality.

15:00

Mingelkaffe

15:30

Sammanfattning med paneldiskussion

16:15

Avslut

Om föreläsarna
Lennart Aronsson

Lennart Aronsson har arbetat med provning och certifiering av PPE sedan
1995. Han deltar i det europeiska samarbetet mellan anmälda organ och är
revisionsledare för kvalitetsledningssystem.

Ann Stare

Ann Stare är textilingenjör med lång erfarenhet inom textil provning, speciellt brand, tvätt samt provning inför CE-märkning. Hon sitter också med
som representant i den tekniska kommittén för textil inom svensk
standardisering.

