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Kittel 
Når der arbejdes i kemilaboratorierne, skal der anvendes kittel, og 
denne skal helst være lukket, når der arbejdes.  

En åben kittel øger risikoen for forurening og beskadigelse af den 
private beklædning samt giver falsk tryghed hos brugerne.   

Kitlen har ikke kun til formål at beskytte brugerens personlige 
påklædning, men også at beskytte mod farlige stoffer, smittefare eller 
evt. brand.  

Det anbefales at anvende en kittel i ren bommuld eller en blandingskvalitet af bommuld og syntetisk 
materiale. Kitlen skal være let af få af i tilfælde af uheld, derfor vil det være en fordel, hvis kitlen kan 
lukkes med trykknapper.  

Hvis man som bruger ikke selv har en kittel til rådighed, kan laboratoriepersonalet eller 
Kemisikkerhedsgruppen være behjælpelig med at udlevere eller bestille en egnet kittel. Kitlen er 
personlig i den periode man arbejder i laboratoriet, og det anbefales, at kitlen med jævne 
mellemrum vaskes. Spørg laboratoriepersonalet eller Kemisikkerhedsgruppen, hvis du har spørgsmål 
til dette. 

Bemærk, - hvis der sker større uheld eller spild af farlige kemikalier på kitlen, bør kitlen kasseres og 
bortskaffes forsvarligt. Kitlen skal også kasseres, hvis der er flere eller større huller i kitlen.  

Det er vigtigt at huske, at kittlen ikke anvendes andre steder end i kemilaboratorierne.  

Hvis du har din daglige gang i laboratoriet, eller hvis du over en periode kommer dagligt i 
laboratoriet, er der i laboratorierne ved indgangsdørene ophængt knagerækker, hvor kitlen efter 
endt arbejde kan hænges op. Husk da at mærke kitlen med navneskilt. 
 
Kommer du ikke dagligt i laboratoriet, eller arbejder du kun i korte perioder i laboratoriet, er du selv 
ansvarlig for at opbevare og transportere kitlen frem og tilbage til kemilaboratoriet.  
Her er det vigtigt at være opmærksom på, at kitlen ikke kommer i berøring med privat beklædning 
eller genstande. Opbevar og transporter da gerne kitlen i en plastpose for at undgå kontaminering 
og kemisk eksponering. 

Huskeliste, kittel 
Huskeliste for anvendelse af kittel i kemilaboratorierne: 

 

Kittel anvendes ved al slags arbejde i laboratoriet 

Kitlen skal være ren og ikke have større huller 

Kitlen skal være lukket når den anvendes i laboratoriet 

Kitlen må kun anvendes i kemilaboratorierne 
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