
 

 
 
 

 
Förvaring och hantering av handdesinfektion och ytdesinfektion 
 
Handsprit, alkogel, handgel och ytdesinfektion är produkter med hög alkoholhalt som 
används för desinficering för att förhindra smittspridning. De är mycket brandfarliga och 
måste förvaras och hanteras på ett säkert sätt. De ska även förvaras oåtkomligt för barn, både 
på grund av risk för brand och förgiftning. 
Nedan listas saker som är viktiga att tänka vid förvaring av brandfarliga vätskor. 
 
Risk för brand 

• Det får inte förvaras mer än totalt 100 liter på varje boende eller i förvaltningens 
lokaler (samma byggnad). Om en verksamhet behöver ha mer än denna mängd, 
måste särskilt tillstånd sökas. Kontakt tas då med Carl Petterson på 
Räddningstjänsten Väst: carl.petterson@rvast.se 

• Den största risken vid användning av handsprit är antändning på grund av statisk 
elektricitet.  

• Både vätskan och ångorna är mycket brandfarliga. Ju större mängd av produkten som 
används, desto mer brandfarliga ångor bildas. 

• Vätskorna får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor mm. 
• Rökning är alltid förbjuden i närheten av plats där hand- och ytdesinfektion förvaras 
• Säkerställ god ventilation 
• Låt flaskorna stå kvar i sin ytterförpackning, placera denna stadigt i hylla eller på 

bänk, gärna lågt för att undvika att man tappar eller välter förpackningar. 
• Undvik att placera kartongen eller flaskorna invid lättantändligt material, till exempel 

papper, eller direkt under oskyddat lysrör. 
• Större mängder, mellan 10 och 50 liter bör förvaras i ventilerat skåp av trä eller 

metall, dvs skåpet ska ha ventilationsöppningar nertill och upptill. 
• Vid eventuell brand: släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Spruta 

inte vatten! 

Risker för människor 

• Orsakar allvarlig ögonirritation – vid kontakt med ögonen skölj försiktigt i minst 5 
minuter 

• Vid inhalation: sök frisk luft. Sök läkare vid bestående obehag 
• Vid förtäring: skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten. Sök läkare vid obehag  
• Produkterna kan leda till uttorkning av huden vid långvarig kontakt 

Vid frågor, kontakta: Emilie Rawlings – emilie.rawlings@varberg.se - 0340-88719, Lena 
Brosché – lena.brosche@varberg.se – 0340-88906 eller Carl Pettersson 
carl.pettersson@rvast.se 
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