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CBRN - SANERINGSMEDEL
ALLMÄNT
OBS
Korttidsförvaring
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för
korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen gäller

Hantering
och
transport

Vårdmar- Förpackkering
ning

Förvarings- Vårdmetod
intervall

Vårdpersonal

Vårdinstans

M0880-051010
KLORKALK

Aktas:9

Åtejp

Orig

Kallfd:9

1

Fdm

Fd

M0880-051110
KLORKALK 14

Aktas:9

Åtejp

Orig

Kallfd:9

1

Fdm

Fd

M0776-103110
Aktas:9
MTRLSANMED GDS 2000

0

Orig:9

Kallfd

4

Fdm

Fd

M0776-104010
PERSONSANMEDEL 104

Aktas:9

0

Orig:9

Kallfd:9

4

Fdm

Fd

M0776-105010
PERSONSANMED 105

Aktas:9

0

Orig:9

Kallfd

4

Fdm

Fd

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-09-29)

Särskilda riktlinjer
Hantering och transport
Vid förvaring, hantering, transport och kassation av Klorkalk, Klorkalk 14 och
Personsaneringsmedel 104 skall skyddsriktlinjer i M7739-351106 SäkI CBRN
2013 följas.

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Richard Sandström PRL MS 121
Förnamn Efternamn

Ersätter:
Tidigare fastställd:

M7782-130858
FMV VO Mark 37 177:7364/05
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Förvaringsmetod
Klorkalk avger klor, som kan tränga ut ur otäta fat och skada annan materiel.
Klorkalk skall därför förvaras i särskilt, väl ventilerat, fristående förråd, som
bör vara svalt och skuggigt beläget. I undantagsfall, då de lokala förhållandena
inte medger separatförvaring, förvaras klorkalken på sådant sätt att annan materiel som förvaras i samma förråd inte kan skadas av utläckande klor. Personsaneringsmedel 104 innehåller klorkalk.
Klorkalk kan förvaras tillsammans med personsaneringsmedel om ovan angivna riktlinjer följs.
Ansvaret för att annan materiel inte skadas vilar på den materielredovisande
myndigheten.
Övriga riktlinjer
Förpackning
Personsaneringsmedel 104 skall förvaras i obrutna plåtemballage vid långtidsförvaring.
Personsaneringsmedel 104 får inte packas för förvaring i skyddsmaskväska.
Övrigt
Klorkalk och klorkalk 14 skall partiredovisas enligt särskilda bestämmelser.
Referenser
För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.
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Referenser Övrigt
Övrigt

F-bet/F-ben, etc

Säkerhetsföreskrift

M7739-351106 SäkI CBRN 2013
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ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn
Allmänt
VARNING
Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet
skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att
förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Klorkalk
•

Kontrollera att faten är hela och fria från rost. Fat med mindre rostangrepp
borstas rena med stålborste, och det angripna stället övermålas med rostskyddsfärg.

•

Vissa fat är försedda med ett provtagningshål, ca 38 mm i diameter. Kontrollera att locket i detta sitter väl fast. Om locket saknas eller är skadat, så
att det inte tätar, ersätts det med en gummipropp.

•

Markera kontrollen med årtalstejp, som sätts intill partimärkningen.

•

Kraftigt rostangripna fat utlämnas för förbrukning vid utbildning eller kasseras enligt SäkI CBRN 2013.
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Personsaneringsmedel 104
•

Kontrollera att plåtförpackningen med 25 plastflaskor är oskadad. Plåtförpackningen kan tillåtas ha bucklor eller andra skönhetsfel men får inte vara
otät. Plåtförpackningen skyddar innehållet för fukt och förlänger materielens livslängd.

•

Flaskorna från otäta plåtförpackningar avsätts för utbildning. Skadade flaskor och flaskor som är delvis fyllda skall avsättas för utbildning.

Personsaneringsmedel 105
•

Kontrollera att utgångsdatumet ej överskridits.

Förrådsställning
Klorkalk
Förvara faten stående eller liggande så att partimärkningen är synlig. Mellan fat
och golv eller vägg skall finnas ett fritt utrymme om minst 10 cm. För att kontroll och omsättning skall underlättas bör fat på en förrådsplats om möjligt tillhöra samma parti.
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ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Tillsyn
Varje år
Klorkalk
•

Kontrollera materielen enligt vad som anges under Åtgärder före förvaring.

•

Markera kontrollen med årtalstejp.

Personsaneringsmedel 105
•

Kontrollera att utgångsdatum ej överskridits.

Vart 4:e år
Personsaneringsmedel 104
•

Kontrollera att personsaneringsmedel 104 är i det skick som anges i
avsnittet Åtgärder före förvaring. Kontroller enligt punkt 1 och 2 genomförs
som stickprovskontroll enligt M7782-117005 GENOMFÖR STATKTRL.

Klorkalk 104
•

Kontrollera att inget läkage skett från förpackningarna.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid
Klorkalk

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-09-29)

Lämna ut fat från de äldsta partierna först. Finns kraftigt rostangripna fat skall
dock dessa lämnas ut i första hand för utbildning i fredstid.
Personsaneringsmedel 104
Personsaneringsmedel 104 får i fredstid inte utlämnas till enskild. Då
utbildnings- och övningsverksamheten så kräver får personsaneringsmedel 104
utlämnas till övningsledare. I första hand utlämnas burkar från bruten 25-förpackning. För övningar med C-stridsmedel får dock endast
personsaneringsmedel 104 i obrutna förpackningar lämnas ut.
Åtgärder vid mobilisering
Ingen central riktlinje.

