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Heit vinna er, eins og nafnið gefur til kynna, vinna 
með hitagjafa, heita hluti eða þar sem neistaflug 
 fylgir verkinu; vinna með slípirokk og  logsuða 
eru dæmi um slíka vinnu. Heitri vinnu  fylgir 
 íkveikjuhætta og þess  vegna þarf áhættu greiningu 
og  logaleyfi í hvert sinn sem hún er framkvæmd. 
Þó má gefa út 3 mánaða  staðbundin  logaleyfi 
fyrir reglubundna vinnu. Þar þarf að tilgreina 
 nákvæmlega hvert hið reglubundna verk er. 

Verkefnastjórar, liðstjórar og sýslumenn eru þeir 
sem mega bera ábyrgð á fyrirkomulagi heitrar 
 vinnu og gefa þar af leiðandi út logaleyfi 

Þegar vinna skal heita vinnu er góð vinnu regla að 
skoða vinnusvæði og yfirfara búnað áður en vinna 
hefst. Góður undirbúningur er hér lykil atriði. Þrif 
eru sérstaklega mikilvæg í þessu samhengi v egna 
þeirrar sprengihættu sem ryk í  verksmiðjunni 
 skapar.

Nota skal réttar viðbótar persónuhlífar við heita 
vinnu, þ.m.t. andlitshlíf og hanska.  Mikilvægt er að 
girða af svæði þar sem heit vinna er framkvæmd. 
Tryggja skal að enginn verði fyrir neistaflugi, hvort 
sem þeir eru við hlið vinnusvæðis eða fyrir neðan.

Heita vinnu á aldrei að framkvæma í snatri, of 
margir eldsvoðar byrja vegna þess að fólk flýtir sér 
og gætir ekki að umhverfi sínu. Á okkar  vinnu stað 
getur slíkt haft slæmar afleiðingar. 

Heit
vinna
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Ekki er heimilt að vinna með gastækjum, slípirokk eða 
rafsjóða án formlegs logaleyfis. 

Auk logaleyfis þarf að gera áhættugreiningu eða 
áhættuskimun ef SOP er ekki til staðar.

Eftir að vinnu lýkur skal vera brunavakt á staðnum í 
amk. 30 mín. til að bregðast við ef eldur kviknar.

Undantekningalaust skal nota andlitshlíf þegar 
slípirokkur er notaður. Mælt er með að nota rykgrímu.

Gashylki skulu ávallt geymd í þar til gerðum grindum og 
fest með keðju eða stroffu.

Mikilvægt er að svæði þar sem heit vinna fer fram séu 
hreinsuð til að fyrirbyggja íkveikju af völdum neista.

Gashylki í notkun 
skulu einungis flutt 
eða hífð í þar til 
gerðum grindum og 
vögnum. 


