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Flinks gillar olika!
 

En av de absolut roligaste arbetsupp-
gifterna i mitt jobb här på Flinks är att 
rekrytera personal till våra snabbgros-

sar. Det är otroligt spännande och en stor 
förmån att få träffa alla dem som kan tänka 
sig att arbeta här med oss. 

Med tanke på att vi alltid ska ha våra 
kunders bästa för ögonen kräver det att jag 
sätter mig in i våra kunders förväntningar på 
oss: Vilken typ av personer vill de träffa när 
de kommer in i någon av våra snabbgrossar? 
Vilken erfarenhet och vilka kunskaper kräver 
de av oss? Svaret är inte helt enkelt. 

Våra kunder tillhör ju många olika 
branscher och har olika förväntningar på 
oss. Dessutom är våra kunder väldigt olika 
personligheter, de är av olika ålder, kön, 
bakgrund med olika intressen och sinnelag. 
Därför försöker vi på Flinks att rekrytera 
medarbetare med olika bakgrund, erfaren-
heter och intressen. Det är alltför vanligt att 
de som rekryterar på företag bara rekryterar 
personer som är lika sig själva. Tänk tanken 
att jag gjorde som dem, då skulle Flinks 
bestå av ett gäng blekfeta 50-åriga män 
utan annan erfarenhet än från järnhandeln, 
jag tvivlar på att våra kunder skulle tycka att 
det var en attraktiv leverantör… 

Men nu har jag alltså förmånen att få 
arbeta med folk av alla åldrar och kön, såväl 
före detta grävmaskinister som armerare, 
glasmästare och förskollärare. På sidan 19 
i detta nummer möter du David, Malin, 
Samuel och Yi-Mei - fyra helt olika Flinkare.

Petter Jansson
Ansvarig utgivare
petter.jansson@flinks.se

Snabbgross bara för yrkesfolk
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Läs även om:  Lätt enhandsslip för höga jobb,  fem år i Globen,
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4 SIDOR MED JÄRNKOLL PÅ

Claes Lundqvist, VD

I våra fyra snabbgrossar får bara yrkesfolk handla. Därför är de drygt 20 000 
artiklar som finns i vårt sortiment omsorgsfullt utvalda för yrkesfolkets behov.

Vi på Flinks erbjuder en rad tjänster, service och valmöjligheter som ger dig 
bättre ekonomi och sänker dina totala kostnader.

Vi erbjuder nästan 100 procent leveranssäkerhet, snabba transporter och unik 
problemlösning. Så här tänker vi: Ditt eget arbete kostar betydligt mer än själva 
varan du köper. Ju mindre tid du behöver ägna åt att hitta rätt vara och att trans-
portera den, desto mer dyr arbetstid spar du. Trogna kunder får dessutom bonus.    
Vi finns alltid till hands för att snabbt svara på dina frågor. Utan att du ska behöva 
stå i kö. Vi har öppet alla vardagar 06.30-17.00. Året runt. Och du behöver aldrig 
leta parkeringsplats. 

Vårt mål är att ge dig mer tid över för din verkliga förtjänst – debiterbart arbete.

Gör bygget lite grönare
En bygglaser med gröna strålar ger 
oslagbar synbarhet. Korslinjelasern 
Leica Lino L2G+ funkar extra bra i 
ljusa förhållanden och över långa 
sträckor.
Sid 4

JÄRNKOLL:
Så skyddar du dig mot dammet
Har du järnkoll på hur du skyddar dig 
mot damm? Och kan du skilja mel-
lan de tre dammklasserna? Vare sig 
du har koll eller inte hoppas vi att du 
kan lära dig något genom att lägga 5 
minuter på att läsa våra specialsidor 
i ämnet damm.  
Sid 15-18

Sprucken eller osprucken 
betong?
Detta bör du tänka på när du an-
vänder en expander för infästning 
i sprucken respektive osprucken 
betong.
Sid 10

Världspremiär för trådlös 
laddning
Snart har vi premiär för trådlös 
laddning av elhandverktyg. Med 
Wireless Charging System kan ett 
batteri som behöver laddas sitta 
kvar i maskinen och ställas direkt 
på en laddningsplatta.
Sid 8-9

Festools första multiverktyg
VECTURO OS 400 EQ är en maskin 
med finurliga tillbehör, som både 
ger stor precision och möjlighet att 
jobba smartare.
Sid 6-7

mailto:petter.jansson@flinks.se
http://www.flinks.se/
mailto:flinks@flinks.se
mailto:petter.jansson@flinks.se
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LITEN OCH 
ANVÄNDARVÄNLIG

Gröna strålar 
för bättre 
synbarhet 

LEICA DISTO D110

Mätområde: 0,2 – 60 m 
Laserklass: 2 
Mätnoggrannhet: ± 1,5 mm
Batteri: AAA, 2 x 1,5 V 
Längd/Bredd/Höjd: 120/37/23 mm 
Skyddsklass: IP 54 

LEICA LINO L2G+ 

Mätområde: upp till 30 m 
Laserklass: 2 
Mätnoggrannhet: ± 1,5 mm 
Batteri: AA, 4 x 1,5 V 
Längd/Bredd/Höjd: 117,8/130,7/75,4 mm 
Skyddsklass: IP 54 
Stativgänga: 1/4”

A tt kalla ett tigersågblad för Shark drar ögonen till sig. Den 
stora vinsten med Shark är att bladet sågar i två riktningar 
eftersom tänderna är slipade på bägge sidor. Det ger förstås 

en snabb avverkningshastighet. Bladet kombinerar också hårdme-
tall- och ståltänder, vilket ökar dess livslängd väsentligt. Shark finns 
i tre längder: 150, 200 och 300 millimeter och klarar förutom trä 
även att avverka trä med spik i.

ERGONOMISKT
KRAFTPAKET

Såga i två riktningar
För snabbare sågning och ökad livslängd

Om du använder en häftpistol i 
jobbet har du kanske för länge 
sedan accepterat att det kan 
vara tungt att skjuta med den? 
Men vi tycker att du inte ska 
nöja dig med det. Vi tvekade 
inte en sekund när vi provsköt 
denna häftpistol från Rapid, 
som är i aluminium och kräver 
betydligt mindre kraft än nuva-
rande modell tack vare ny teknik 
med bättre utväxling. Vi som har 
testat den häpnar över hur lite 
styrka man behöver använda 
men ändå ha bibehållen effekt. 
Används med bredtrådsklammer 
av typ 140, mellan 6-14 millime-
ter och dyckert 15 millimeter.

Snabb avverkningshastighet 
med tigersågbladet Shark.

Tolv centimeter lång och knappt fyra cen-
timeter bred. Vår senaste avståndsmätare 
från Leica är inte bara liten, utan också 
en smart och användarvänlig rackare ut-
rustad med Bluetooth. Avståndsmätaren 
är idealisk för att snabbt mäta avstånd 
och yta för att till exempel få reda på hur 
mycket material eller färg som går åt. 
Bluetooth i kombination med gratis-
appen Leica DISTO skiss-app gör det 
möjligt att föra över mätvärden till en 
mobiltelefon, padda eller dator för be-
arbetning och vidare spridning till kol-
legor med flera. 

D110 kan användas för att mäta av-
stånd upp till 60 meter med en noggrann-
het av ± 1,5 millimeter. 

Leica Lino L2G+ är en korslinjelaser utrustad 
med gröna strålar som ger upp till fyra gånger 
bättre synbarhet för det mänskliga ögat än 
en laser med röd stråle. Lino L2G+ är mycket an-
vändbar i de flesta miljöer, men funkar framför 
allt bättre genom sin goda synbarhet extra bra 
i ljusa förhållanden och över långa sträckor. 

Leica Lino L2G+ projicerar två skarpa laserlin-
jer, en horisontell samt en vertikal, helt automa-
tiskt i våg. Linjerna kan aktiveras separat eller 
bägge tillsammans, så att de bildar ett kors på 
väggen. Ett problem som numera är eliminerat 
är den tidigare korta batteritiden för grön laser. 
Tack vare den låga energiförbrukningen i Leica 
Lino L2G + är det möjligt att arbeta cirka sju tim-
mar med båda laserlinjerna aktiverade. 

Appen kan laddas ner på App Store och 
Google Play. Fickklämman går vid behov att 
ta bort. Laserinstrumentet är damm- och 
stänkvattenskyddat. 

Det är ingen slump att lister 
ofta tillverkas av ek. Träslaget är 
mycket hårt och slitstarkt och klarar 
rörelser bra. Nyligen tog vi in tre 
olika sorters eklister, som i första 
hand är avsedda för att limmas. 
Nivå-listen ansluts till befintligt 
golv och finns i höjderna 10 och 15 
millimeter och i en- och tvåmeters 
längder. Skarvlisten finns i samma 
längder som nivålisten. Trapplisten/
avslutningslisten finns även den i 
10 och 15 millimeter men endast i en 
meters längd.

Triss i eklister

Kompakt askkopp
i rostfritt stål 
En smidig askkopp i 
rostfritt stål för utom-
husbruk som med för-
del kan placeras i trånga 
utrymmen. Förutom de 
kompakta måtten på 
10 x 10 x 60 centimeter 
har askkoppen en klart 
bättre prisbild än våra 
övriga modeller. 

MÅSTE

UPPLEVAS!



6  FLINKSNYHETERNA6  FLINKSNYHETERNA

YRKESFOLKET TESTAR HOS FLINKS /  Festool VECTURO OS 400 EQ

PRECISIONS-
MASKINEN 
MED TILLBEHÖR SOM GÖR SKILLNAD

VECTURO är ett precisionsverktyg 
med en 400 watt stark eldriven 
motor med elektronisk varvtals-
reglering och används med fördel 
där det är svårt att komma åt med 
andra verktyg. Multimaskinen 
klarar material som till exempel 
trä, metall, kompositmaterial och 
silikon. VECTURO är flexibel att 
använda tack vare plug-it-kabeln 
och FastFix-systemet för snabbt 
byte av sågblad och adaptern för 
verktygslös fastsättning av tillbe-
hören. Till multimaskinen finns det 
sågblad för metall, trä, ett univer-
salblad och specialsågklingor för 
borttagning av fönsterglas.

Du som redan har sågblad från 
en Fein SuperCut kan använda 
dem till Vecturo och vice versa. De 
första tillbehören som Festool ut-
vecklat till VECTURO OS 400 EQ är 

framtagna för sågning och känns 
direkt igen på sin snillrikedom. 

Listan på användningsområden 
kan göras lång, men här är de van-
ligaste: utskärningar, utsnitt och 
sänksnitt i gipsskivor, trä, kompo-
sitmaterial, ytbehandlade material, 
borttagning av fönsterglas, silikon, 
lim, fogmaterial och fönsterkitt, 

Festools första multimaskin VECTURO OS 400 EQ 
är väldigt lik tidigare multimaskiner, men med 
smarta tillbehör som de andra saknar.
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– En suverän och fiffig maskin för att till exempel såga bort gamla socklar och 
karmar där det är svårt att komma åt. Den största vinsten med den här maski-
nen är precisionen, alternativen är stämjärn och fogsvans, vilket är betydligt 
sämre. / Jürgen Rockstroh, snickare 

– En mycket stadig maskin som är bra för jobb där det 
är trångt och man till exempel ska såga bort gamla 
lister. Nu för tiden köper jag bara Festoolmaskiner och 
när den här kommer som batteridriven köper jag den 
direkt. / Per Lissdaniels, snickare

– Denna maskin har flera smarta tillbehör. Sågen 
går ner rakt och fint och ger exakta spår i träet. 
Den skulle till exempel passa bra när jag ska såga 
ur för spottar. Där har man ju mycket små mar-
ginaler att jobba med. / Ted Brissman, elektriker

– Den här maskinen har tillbehör som jag har stor användning av. Jag kommer 
köpa allihop. De är bra när man till exempel gör möbler, det är just då som jag 
behöver denna precision som jag inte har sett hos någon annan av leverantörerna.  
/ Johannes Metsalo, snickare

Djupanslaget är utvecklat för kantnära 
sågning av skugglister och har ett sänksnitt 
där djupet går att ställa in efter behov.

Stabiliseringsbordet står stabilt på materia-
let och är utrustat med en magnet i plattan 
som hindrar sågbladet från att fladdra, 
vilket ger stabilare sågning. 

kapning av golvlister, dörrposter, 
rör och olika typer av profiler.

Både djupanslaget och 
stabiliseringsbordet nedan kan 
köpas lösa och passar även till 
Fein SuperCut med adapter.

FESTOOL VECTURO OS 400 EQ

Spänning: 400 W
Svängningar: 11 000 – 18 500/ min.
Vikt: 1,55 kg
Snabbfäste: Ja
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VÄRLDSNYHET! TRÅDLÖS 
LADDNING AV DINA ELVERKTYG

Tekniken innebär att laddning av 
batterier till elhandverktyg plöts-
ligt blir så mycket smidigare. Med 
Wireless Charging System kan ett 
batteri som behöver laddas sitta 
kvar i maskinen och ställas direkt 
på en laddningsplatta. 

Magnetiskt fält
Laddningstekniken används sedan 
några år främst för att ladda bat-
terierna i bland annat mobiltele-
foner och eltandborstar. Men nu är 
alltså tekniken mogen för att ladda 
större batterier till elhandverktyg. 

Bosch är först ut med tekniken 
bland våra leverantörer, där den 
första maskinen som kan laddas 
trådlöst är en 18 volts skruvdragare. 
Vi får dock vänta några veckor tills 
den nya laddningstekniken inklu-
sive medföljande maskiner dyker 
upp i våra snabbgrossar.   

FLINKSNYHETERNA  9

Laddningsindikator

Laddaren är den 
mest kompakta på 
marknaden.

Batteriet laddas helt utan 
öppna kontaktytor vilket 
gör den mer tålig mot 
damm och fukt.

Wireless-batteriet är   
kompatibelt med alla 
befintliga Bosch Professional 
maskiner och laddare i 18 
V-klassen.

CoolPack-teknik ger 
värmeavledning  
och ökar livslängden.

Hur funkar det?
Principen för hur det hela funkar är kontaktlös 
energiöverföring, där ett magnetiskt växelfält 
skapas i en sändare med hjälp av en spole. 
Mottagaren genomträngs sedan av det mag-
netiska växelfältet, vilket skapar en spänning 
och ett strömflöde. 

Mobilladdare på gång...
Bosch utlovar mobilladdare med 
samma trådlösa teknik under hös-
ten 2015. Ännu längre fram kom-
mer en laddstation där du inte ens 
behöver ta ut maskinen ur lådan. 
Så håll ögonen öppna! 

Att ladda batterierna till elhandverktyg har fungerat på 
ungefär samma sätt sedan Hedenhös tid. Därför är vi 
på Flinks extra stolta över att berätta att vi snart kom-
mer att kunna erbjuda ett intressant teknikskifte, som 
översatt till svenska heter trådlös laddning. 

Hur ser framtiden ut?
Hur djupa veck vi än skrynklar våra 
pannor i kan vi förstås inte veta 
hur framtidens batteriteknologi 
ser ut. Om tekniken rullar på som 
den gjort de senaste åren är frågan 
snarare om vi ens kommer att 
behöva tänka på om batterierna 
behöver laddas? Kanske kommer 
trådlös batteriteknik automatiskt 
känna av när batterier till elhand-
verktyg behöver laddas, och ladda 
batterierna utan att vi ens tänker 
på det? Hur tekniken än utvecklas 
hoppas vi på Flinks att branschen 
hittar ett laddningssystem med en 
gemensam standard, till exempel 
en laddplatta för alla fabrikat och 
batterityper. Det skulle underlätta 
vardagen för alla användare.
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CT Wings är en smart liten hjälp-
reda som kan underlätta ditt  
monteringsarbete rejält. Det är 
en kostnadseffektiv lösning som 
sugs fast på väggen eller taket 
genom sugkraften från en damm-
sugare. Du kan fokusera på jobbet 
och låta monteringshjälpen hålla 
fast arbetsobjektet. Munstycket 
passar för Festools sugslangar med 

DEN TREDJE HANDEN
räddaren i nöden vid solojobb

27 millimeters diameter och kan 
hålla fast objekt på upp till tre 
kilo på jämna och torra ytor. Med 
de rörliga lamellerna går det att 
spänna fast arbetsobjekt med en 
tjocklek på upp till 50 millimeter. 
På ovansidan av munstycket sitter 
en ögla som kan användas för att 
fästa ett riktsnöre med lod, för att 
till exempel regla upp en vägg. 

FLINKS INITIERAT

En expander för osprucken betong som monteras i 
sprucken betong riskerar nämligen att släppa eller till och 
med lossna från betongen, vilket förstås kan få ödesdigra 
konsekvenser. 

För att vara 100 procent säker på att välja rätt produkt 
är det viktigt att du först och främst funderar över om 
det finns risk för att betongen du ska montera din infäst-
ning i kan vara sprucken. Nästa steg är att skaffa en 
expander som är godkänd för det jobb du ska utföra. 

Om expandern är försedd med logotypen ETA Option 
1 har den uppfyllt de kriterier du söker. Som en fingervis-
ning har de allra flesta av Fischers expandrar, som är till för 
sprucken betong, ett svart clips eller en svart nylonring. 

Expandern för sprucken betong har flera vinklar på 
det tvådelade clipsets kona. Den har dessutom ett högre 
åtdragsmoment än andra expandrar och en betydligt 
mer fjädrande funktion. Vitsen med fjädringen är att 
expandern kan fylla ut den ökade volymen som uppstår i 
borrhålet om den hamnar i en spricka.

SPRUCKEN ELLER 
OSPRUCKEN BETONG?
Vad ska man egentligen tänka på när man använder en expander för infästning i sprucken res-
pektive osprucken betong? Regel nummer ett är att det är tillåtet att använda en expander för 
sprucken betong för infästning i osprucken betong. Men den som gör tvärtom är ute på hal is.

Funkar för både och
Säkerhetsexpandern FAZ2 i 
elförzinkat stål är godkänd för 
både sprucken och osprucken 
betong för genomsticksmontage. 
Expandern har ett optimerat 
expansionsclips som ger en jämn 
fördelning av belastningen och 
höga utdragsvärden i kombina-
tion med små kant- och inbördes 
avstånd. Godkänd för C20/25 
till C50/60. Expandern är bland 
annat till för infästning av trä- 
och stålkonstruktioner, fasader, 
konsoler, stegar, maskiner, trappor 
med mera. För komplett informa-
tion, kolla med oss på Flinks.

Smidig hjälp vid montage i taket... ...eller för att hålla fast reglar.

VAD ÄR SPRUCKEN BETONG?
Sprucken betong är betong som är under dragbelastning i en konstruktion. Alltid vid infästning i tak, 
ibland i väggar men oftast inte i golv. Betong består ju oftast av betong plus armering, där betongen 
tar upp tryckkrafter och armeringen tar upp dragkrafter. De sprickor som uppstår är cirka 0,3-0,4 
millimeter tjocka och knappt synliga för blotta ögat.

V-formade
sprickor

Sprucken 
betong

Dragzon

Tryckzon
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REFLEXSPRAY
något att reflektera över?

Du har säkert råkat ut för att dammsugar-
slangen har fastnat på de mest osannolika 
ställen? Festools nya sugslang, D27 AS-GQ, 
är klädd i nylon, vilket hindrar den från att 
fastna och i stället glider över ytor och kanter. 
Materialet skyddar samtidigt känsliga ytor 
från att repas. Plug it-kabeln ligger tillsam-
mans med slangen inuti nylonöverdraget.

Slangen fungerar med de flesta av 
Festools maskiner.

Festool ETS EC 150 är knappt tolv 
centimeter hög och väger endast 1,2 
kilo. Det betyder att den nya slip-
maskinen krympt sju centimeter 
på höjden och är sju hekto lättare 
än Festools nuvarande modell.              

Lätt och låg enhandsslip

Slang med glid

Resultatet är en smidig slipmaskin 
som kan användas till finslipning och 
gör slipning över huvudhöjd betyd-
ligt mindre ansträngande än med 
tyngre modeller. Den lilla maskinen 
har en stark motor och finns som 
två varianter med tre respektive fem 
millimeters sliprörelse, beroende 
på vilket material du ska jobba med. 
Maskinen kan med fördel användas 
vid slipning av känsliga material.  

”Vibration Control System” ger 
motorn aktiv reglering av varvtalet 
som sänker effekten automatiskt 
vid starka vibrationer. Resultatet är 
lugnare gång, förbättrad känsla och 

minimalt med vibrationer. 
En finess som är till för att und-

vika slipning utan att dammsugare 
används är den så kallade utsugs-
registreringen. Den kan slås på eller 
stängas av efter önskemål. När den 
är påslagen går det bara att starta 
maskinen om sugslangen till damm-
sugaren är ansluten.

Den traditionella reflexen är en 
svensk uppfinning som lanserades 
1954. Nu kommer nästa svenska 
uppfinning – reflexspray – som kan 
användas inom en rad områden för 
att reflektera ljus. Som kuriosa kan vi 
berätta att sprayen används av ren-
ägare, som sprayar renarnas horn för 
att de ska upptäckas lättare av lok-
förare och bilförare. Men eftersom 
få av våra kunder äger några renar 
föreslår vi att reflexsprayen i stället 
används för att märka föremål på 
byggarbetsplatsen eller verkstan. 
Reflexsprayen lämnar en permanent 
grå yta och kan appliceras på de 
flesta underlag, som till exempel 
metall, trä, betong, och plast.

Oväntat användningsområde.
Renskötare i Finska Lappland
sprejar sina renar med reflexfärg 
för att de ska synas i trafiken.

FÄRDIGHALKAT
- skyddssko med dubbar
Du som fortfarande känner av sommarens rekordvärme 
innanför blåstället har antagligen inte ens bekymrat 
dig om att tänka på nya skyddsskor inför vintern? 

Men när du kommer på andra tankar vill vi att du 
ska veta att vi nu har en skyddssko med ståldubbar. Så 
vitt vi vet är det den första skyddsskon som utrus-
tats med dubbar. Skon har ett lite sportigare stuk, är 
värmeisolerad med Thinsulatefoder och komfortzon 
ned till - 20° C. Den har spiktrampskydd i komposit och 
tåhätta i aluminium. Men för dig som jobbar i inom-
husmiljö är vårt stalltips att välja ett par dubbfria skor. 

Den största anledningen till för-
ändringen, förutom att minska 
antalet falloyckor, är att snabba 
på processen eftersom det i dag 
ofta tar lång tid att utreda brott 
inom arbetsmiljöområdet.  

Det som främst skiljer sig 
mot tidigare lagstiftning är att 
Arbetsmiljöverket på eget bevåg 
kommer kunna utdöma vite utan 
att en polisanmälan görs. Det 
betyder alltså att den ansvarige 
som inte följer fallskyddsreglerna 
får betala en sanktionsavgift.  
Allvarligare typer av brott, som 
dödsolyckor och svårt skadade 
personer, där brotten regleras i 
brottsbalken, kommer även i fort-
sättningen att utredas av polis 
och åklagare. 

Nya sanktionsavgifter för fallrisker 
ska minska antalet olyckor

Två meter eller mer
De nya sanktionsavgifterna 
kommer att gälla för byggnads- 
och anläggningsarbeten där det 
förekommer fallrisker på två meter 
eller mer. De inkluderar även snö-
röjning på tak.

Precis som tidigare kan Arbets-
miljöverkets inspektioner vara 
anmälda i förväg eller ske helt 
oannonserade. Arbetsmiljöverket 
har fortfarande rätt att hindra att 
farliga jobb fortsätter att utföras. 

Vid en inspektion får den ansva-
rige arbetsgivaren, som alltså 
ansvarar för att all personal har 
relevant skyddsutrustning vid ar-
bete där det finns risk för fall, reda 
på vilka eventuella brister som 
måste åtgärdas. Arbetsmiljöverket 

Vid årsskiftet 2014/2015 skärps kontrollerna av fallskydd genom att en 
ny lag om sanktionsavgifter införs. 

utreder sedan ärendet.
Sanktionsavgiften beräknas 

utifrån hur många sysselsatta 
respektive företag har och spänner 
mellan 40 000 kronor som lägst 
och som högst 400 000 kronor. 

NY LAG!

FESTOOL ETS EC 150/3 och Festool ETS EC 150/5

Effekt: 400 W
Varvtal excenterrörelse: 6 000–10 000 v/min
Sliprörelse: 3 eller 5 mm
Utbytbar slipplatta Ø: 150 mm
Vikt: 1,2 kg
Höjd (inkl. slipplatta): 113 eller 116 mm

§



I området kring Globen har det genom årtion-
dena spelats massor av viktiga matcher, 
från SM-finaler i bandy på Söderstadion till 

VM-finaler i ishockey i Globen. När en av Globens 
färskaste lirare – Flinks Järn – nyligen firade fem 
år passade vi på att bjuda in våra kunder tillsam-
mans med cirka femtio av våra leverantörer. 

Nyheterna haglade tätt, där varje dag hade 
sitt givna tema och kunderna fick möjlighet att 
hitta nya smarta lösningar för att förenkla var-
dagen. Vi visade bland annat upp elhandverktyg, 
dammsugare, svets, skydd, kläder och skor, laser, 
infästning, spikpistoler och mycket mer. I mötet 
med Flinks personal och våra tillverkare fick kun-
derna svar på sina frågor om vad nyutvecklade 
produkter kan göra för dem, för att de ska kunna 
utvecklas i sitt yrke och jobba smidigare.
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FLINKS GLOBEN 
FIRADE 5 ÅR!
En lirare att räkna med sedan 2009

DAGS ATT TA 
MATCHEN MOT
DAMMET!

Vare sig du renoverar en villa eller utsätter dig för 
damm under ett stambyte handlar det om att hitta 
rätt mix av dammskydd.

Innan det är dags att utföra nästa jobb är egentligen 
det enda kravet att du gör en bedömning av vilka typer 
av dammpartiklar du kommer att utsättas för. Har du 
förresten koll på de tre klasserna: H, M och L, som delar 
in dammet i olika farlighetsgrader? Och observera att 
det finns särskilda regler för hur du som jobbar med 
asbestsanering måste skydda dig.

Mycket att vinna
Det finns mycket att vinna på att stoppa dammet. 
Förutom en bättre hälsa blir bygget renare, vilket gör 
att du kan jobba effektivare. Dammfria maskiner håller 
dessutom längre än maskiner som slammas igen med 
damm. Det första steget för att minimera dammet är 
att stoppa det direkt vid källan.

Vi har lösningar för alla typer av damm. På dessa 
specialsidor ger vi dig en snabb överblick i konsten att 
skydda sig mot dammet och vilka lösningar som vi före-
slår att du använder.        

JÄRNKOLL / DAMM

Damm finns över allt där det byggs. Samtidigt som 
alla vet att det är farligt att låta bli att skydda sig 
mot damm är det långt ifrån alla som bryr sig. Med 
dessa sidor vill vi visa hur enkelt det är att skydda 
sig mot dammet och lyfta fram de lösningar som 
behövs för att hålla dammet borta från lungorna.

dammtyper du 
bör skydda dig 
extra mot10

Farligt damm som kommer långt ner i lungorna 
kan göra stor skada genom att orsaka olika 
cancerformer och sjukdomar som silikos, mer 
känd som stendammlunga. Här är en lista på de 
vanligaste och farligaste typerna av damm.

• Asbest
• Kvarts
• Keramiska och syntetiska fibrer
• Mögel
• Svets- och lödrök
• Plaströk
• Stenull
• Glasull
• Trä (främst från hårda träslag)
• Damm från olika byggskivor

Märkfärg med rätt miljöstuk

Borra utan damm
Dammsugarmunstycket från Festool tar hand om dammet 
direkt vid borrning, för vidare transport till dammsugaren. 
Munstycket sugs fast i taket eller på väggen och möjliggör 
arbete med båda händerna. Passar industridammsugare med 
en anslutningsdiameter på 32 – 42 millimeter.
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Märkfärg ger snabbt tankar på sommarens fotbolls-VM. Du 
minns säkert att domarna sprang omkring med en färgburk i 
miniatyr för att effektivt spraya linjer vid frisparkssituationer? 
Men denna vattenbaserade märkfärg har betydligt mer att 
göra med hantverkares vardag än fotbollsspelares. Märkfärgen, 
som vi har tagit in på kunders begäran, ligger i linje med Flinks 
strävan att erbjuda miljövänliga alternativa produkter. Vi har 
färgen i tre kulörer, röd, gul och blå. Med tanke på att färgen 
är vattenbaserad så lämpar den sig mindre bra på fuktiga ytor. 
Torktiden är också längre än för traditionell markörfärg. Den är 
miljögodkänd enligt Basta-registret och ligger något högre i 
pris än traditionell märkfärg.
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Halvmasker
Halvmasker är av gummi eller silikon 
och täcker näsa och mun. Andnings-
luften passerar genom ett eller 
två filter. Masker med två separata 
filter ger lägre andningsmotstånd. 
Utandningsluften passerar genom en 
separat utandningsventil. När filtret 
är igensatt och det går tyngre att 
andas ska det kasseras och ersättas 
med ett nytt.

Den enklaste typen av andnings-
skydd. Täcker näsa och mun och 
är lätta att bära. Andningsluften 
passerar genom filtermaterialet 
och utandningsluften passerar 
genom filtermaterialet eller 
genom en utandningsventil. 
När filtermaterialet är igensatt 
och det går tyngre att andas ska 
masken kasseras och ersättas 
med en ny.

Helmasker
En helmask täcker, mun, näsa 
och ögon. Andningsluften pas-
serar genom ett eller två filter. 
Masker med två filter ger lägre 
andningsmotstånd, utand-
ningsluften passerar genom 
en utandningsventil. När 
filtret är igensatt och det 
går tyngre att andas ska det 
kasseras och ersättas med 
ett nytt.

När det är dags att välja andningsskydd mot damm finns det flera olika typer att välja 
mellan. Här är våra vanligaste andningsskydd.

Andningsskydd…

Fläktassisterande andningsskydd
Inandningsluften tillförs till hjälmen 
genom en batteridriven fläkt som är 
bältesmonterad. Filtren sitter på fläkten 
och utandningsluften passerar genom 
utandningsventiler. Fördelen med fläk-
tassisterade andningskydd är att man 
själv slipper dra luften genom filtren. 
Det resulterar i att man inte får något 
andningsmotstånd och är en stor fördel 
vid tunga jobb. Ett undertryck skapas 
också i masken vilket ger en högre 
avskiljningsgrad mot partiklar.

Damm med cancer- och 
andra sjukdomsfram-
kallande partiklar samt 
damm med mögelsporer, 
asbest, mineralfiber, 
bitumen och konstgjorda 
mineralfiber som exem-
pelvis glasull.

Allt trädamm samt 
damm från spackel, 
filler, lack, gips, 
cement, betong, 
sättmassa, latex- och 
oljefärg eller kvarts-
haltiga material som 
sand och kisel.

Enkelt och riskfritt 
damm, som damm i 
hushållet och material 
som jord.

Pullman S25 är en H-klassad och smidig dammsugare, utrustad 
med uttag för elverktyg och automatisk filterrensning. 
Maskinens konstruktion underlättar byte av filterkassetter. 
Uppsamling sker i papperspåse eller öppen plastpåse som kan 
förslutas vid byte.

Festoolfan eller inte? För många 
som fastnat för Festools verktyg 
är det ett naturligt steg att skaffa 
en dammsugare i de svartgröna 
färgerna. M-klassade CLEANTEX CTM 
26 AC är utrustad med en automatisk 
filterrengöring med steglöst inställ-
bara rengöringsintervaller och en 26 
liters behållare. Lätt att hantera på 
bygget och i verkstan. 

Anställd eller arbetsgivare - vilka regler gäller?
För dig som anställd
En arbetsgivare är skyldig att göra en 
riskbedömning av det jobb de anställda 
ska utföra. Arbetsgivaren ansvarar sedan 
för att du som är anställd får tillgång till 
rätt typ av skyddsutrustning mot damm. 
Tänk på att skyddsutrustningen ska vara 
anpassad för dig personligen. Du och din 
arbetsgivare/ arbetsledare är tillsammans 
alltid ansvariga för att reglerna följs.

För dig som har anställda
Du som har anställda är skyldig 
att göra en riskbedömning inför 
varje enskilt jobb på individnivå. 
En generell regel är att damm-
skyddet ska vara utformat så att 
dammet inte kan spridas. Det gäl-
ler också att du har koll på vilka 
gränsvärden som gäller och att du 
ansvarar för att de inte överskrids. 

Partikelfilter och täthetsgrader
Om andningsskyddet ska skydda mot damm så ska partikelfilter användas. Partikelfilter klassificeras 
beroende på filtreringsgrad. Filterklass P1 filterar 80% av dammet, P2 94% och P3 99,9%.  Flinks lagerför 
inte filter i den lägsta filtreringsgraden (P1). Det är för låg filtrering för våra krav.

Välj dammsugare efter de dammtyper du kommer 
att utsättas för. Dammtyperna delas in i tre olika 
dammklasser: H, M och L. En H-klassad dammsugare 
är utrustad med H13-filter som stoppar det allra 
farligaste dammet, medan en L-dammsugare är till
för så kallat riskfritt damm. Det är förstås bättre att 
det farliga dammet hamnar i en dammsugare i stäl-
let för i lungorna.

Dammtypen styr valet av dammsugare
Dammsugare för alla tillfällen
Vi har dammsugare för alla typer av arbetstillfällen 
anpassade för mindre och mellanstora arbeten. Här 
är ett urval av våra populäraste dammsugare, som 
täcker in de tre dammklasserna H, M och L. Ta reda 
på vilken typ av damm du kommer att exponeras av. 
Sedan är det bara att koppla in det elhandverktyg du 
ska använda. 

Kärcher NT 35/1 Tact Te har automatisk start-/stopp-
funktion med fördröjning som styrs av elhandverktyget. 
Utrustad med ett effektivt system för automatisk 
filterrengöring. 
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Filtrerande dammfiltermasker
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VINNARNA I VM-TIPSET

NY PÅ FLINKS  Du som har Sät-
rabutiken som bas har säkert 
redan träffat Samuel där han 
jobbar sedan i november som 
säljare. Tidigare yrken som 

Samuel har erfarenhet av är grävmaskinist och butiks-
säljare på en yrkesbutik för åkerier och entreprenad.

– Flinks skiljer sig mot butiken jag jobbade i tidigare 
i och med att Flinks är en ren järnhandel, säger Samuel 
Lundstedt.       

 På Flinks i Sätra är han säljare och ansvarig för el-
handverktyg, där han sätter kundkontakt högt. Samuels 
utmaning är att lära sig så mycket som möjligt om 
Flinks utbud och självklart att kunna svara på kluriga 
frågor från kunderna.

NY PÅ FLINKS  I november 2013 
bytte Yi-Meh Coh Solna Järn & 
Färg mot Flinks Järn i Bromma. 
Som säljare ska hon ha en över-
gripande koll på hela Flinks stora 

sortiment, men huvudansvaret är skyddsutrustning. 
– Jag sökte mig till Flinks för att det kändes som en 

naturlig utveckling, och jag gillar verkligen att jobba 
inom järnhandeln. På min förra arbetsplats var det mer 
inriktning på konsument. Att Flinks är en proffsbutik 
betyder att kraven på mig är högre, och att som säljare 
lösa kundernas problem, säger Yi-Meh Coh.

Med sitt huvudområde som grund lär hon sig allt 
mer om Flinks övriga sortiment. 

På fritiden gillar Yi-Meh Coh att umgås med vänner 
och familj och att baka och laga mat. 

NY PÅ FLINKS  Om du inte är 
europamästare i bowling bör du 
låta bli att utmana Malin Gref 
på en bowlingmatch. Vid sidan 
av jobbet på Flinks i Hornsberg 

syns hon nämligen de flesta dagar i veckan i bowling-
hallen, för att träna eller spela i elitserien. Hennes 
hittills största framgång fick hon när hon var med och 
vann SM-guld i tremanna med AIK vintern 2014. Hen-
nes roll på Flinks beskriver hon som allt-i-allo, eftersom 
hon redan har provat på en rad arbetsuppgifter, bland 
annat i utcheckningen, i växeln och på lagret. Drivkraf-
ten i jobbet är att möta kunderna i butiken.     

– Jag går igång på att ha mycket att göra. Och det 
är jätteroligt att jag får lära mig nya saker.

Utmaning att svara på
kundernas kluriga frågor

Min utmaning är att lösa
yrkesfolkets problem

Att Flinks är en proffsbutik 
ställer höga krav

Min drivkraft är att möta
kunderna i butiken

Trots att Zlatan, eller jag menar Sverige, inte var med i sommarens 
fotbolls-VM i Brasilien, var det massor av rafflande och intressanta 
matcher. Inte minst VM-finalen mellan Tyskland och Argentina, som 
slutade 1-0 till Tyskland efter förlängning. Bland alla Flinks kunder som 
var med och tippade var det tre personer som vann varsin radio/lad-
dare från Milwaukee. Vi gratulerar följande vinnare:
Gunnar Löf, Carin Lindqvist och Mikael Lindholm.

JÄRNKOLL / DAMM

NY PÅ FLINKS   Glasmästare 
och konstruktion av produkter 
inom verkstadsindustrin. David 
Johansson har med sig ett brett 
spektrum av erfarenheter till 

jobbet som säljare på Flinks i Globen.
– Min bakgrund ger mig praktiska erfarenheter och 

ett tekniskt kunnande som jag kan bidra med för att 
lösa yrkesfolkets problem på Flinks, vilket är min största 
utmaning som säljare, säger David Johansson.

Hans huvudansvar är svetsutrustning, ett område 
han har erfarenhet av från fritiden genom sitt motor-
sportintresse. I garaget står en halvfärdig Ford Escort 
MK1 RS 2000 av 1975 års modell som han har som mål 
att bygga klart och tävla med i något historiskt bilrally.

Inger Berg, 
arbetsmiljöinspektör, 
Arbetsmiljöverket

Vad säger Arbetsmiljöverket
och Sveriges Byggindustrier?

Björn Samuelson, 
expert arbetsmiljö, 
Sveriges Byggindustrier

– Problemen med damm landar på bygg-
arbetsplatsen eftersom det inte tänks på 
dammskydd i projekteringsstadiet. Utgångs-
punkten för allt arbetsmiljöarbete är att 
minimera problemet. Därför anser jag att 
det är viktigt att välja den konstruktion 
eller metod som skapar minst damm.

– Dammfällor borde projekteras in från början 
i byggprojekt. En viktig fråga är: finns det 
alternativa arbetsmetoder, eller kan damm-
reducerande produkter användas för att 
minimera dammet? Vi har tillsynsinsatser 
som rör damm, där våra inspektörer påtalar 
dessa saker.

Bygg rum i rummet
En dammskyddssats som inne-
håller täckplast, aluminiumstöt-
tor och självhäftande blixtlås 
som kan placeras var som helst 
på dammskyddet där det pas-
sar bäst med en passage. Kan 
till exempel användas för att 
skärma av en del av en butik i ett 
shoppingcentrum eller avgränsa 
en korridor.

Utsågningskåpor
En utsugningskåpa kopplar du 
till exempel till en vinkelslip. 
Kåpan tar hand om dammet 
direkt vid maskinen. Vi har flera 
olika modeller av utsugnings-
kåpor i lager. 

FLINKS KAN DAMM!
Alla våra produkter som är till för att 
få bort dammet från bygget fick inte 
plats på dessa sidor. Därför föreslår vi 
att du kommer in till någon av våra fyra 
snabbgrossar så visar vi de lösningar 
som du behöver för din verksamhet. 

Luftrenare
En luftrenare är ett komplement 
till dammsugaren och renar 
luftburna dammpartiklar. Denna 
luftrenare har H13-filter och en 
indikatorlampa som visar när 
filtren är igensatta av damm el-
ler när ett filter är trasigt.

Stoftavskiljare
H-klassad stoftavskiljare som effektivt 
suger i sig farligt byggdamm, från trä- till 
kvartsdamm. Stoftavskiljaren kan anslu-
tas direkt till verktygets dammutsug eller 
användas vid städning under arbetets 
gång och efter att arbetet avslutats.

Vilka är de övergripande problemen 
med damm och vad gör ni för att 
skapa förutsättningar för att minimera 
dammet för en bättre arbetsmiljö?
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MARKNADSTIDNING B

Avsändare:

Box 30014, 104 25 Stockholm. 
Bromma: Ulvsundavägen 134. Globen: Hallvägen 21. 
Hornsberg: Lindhagensgatan 133. Sätra: Storsätragränd 12. 
www.flinks.se, tel: 08-13 12 10, fax: 08-618 33 93 Har du ny adress? Sänd den till flinks@flinks.se

Vad vill du helst läsa om i 
FlinksNyheterna?

Vad vill du att
tidningen ska 
innehålla?

Vill du ha tidningen i brev-
lådan? Maila ditt namn, 
adress och företag till 
red@flinks.se

Vill du ha en
egen tidning?

– Jag skulle vilja läsa om det som rör mig 
i mitt yrke som smed, till exempel om 
svetsar, borrmaskiner och slipmaskiner. 
Reportage från smidesverkstäder för att 
se hur andra smeder har det skulle jag 
också vilja läsa. Det skulle vara ett bra 
sätt att hänga med i utvecklingen. 

– Jag vill gärna läsa om nya verktyg, 
finesser och funktioner som jag kan 
ha hjälp av i mitt jobb som målare. 
Eftersom jag är uppslukad av jobbet 
behöver jag någon som har koll på 
nyheter åt mig.   

– Nya produkter är viktigast och huvud-
biten för mig. Jag gillar att få en hint 
om vad som är nytt och läser gärna om 
infästning, material och limmer. Om 
det är något som intresserar mig får jag 
reda på detaljerna i butiken.

– Generellt vill jag läsa om nya produk-
ter och då främst maskiner. Jag skulle 
gärna vilja läsa tester där till exempel 
nya maskiner jämförs. 

– Jag använder en salig blandning av 
handverktyg i mitt yrke. Därför vill jag 
gärna läsa om nya verktyg som kommer 
ut. Men jag skulle också gärna vilja läsa 
tester om hur de olika verktygen funkar.  

– När det handlar om produkter är jag 
intresserad av att få reda på vad andra 
byggare tycker om nya prylar. Jag skulle 
vilja läsa en ärlig bedömning, då blir det 
en ännu mer tilltalande tidning.

Kalevi Visuri, 
smed

Mikael Ax, 
målare

Mikael Holmqvist, 
fastighetsskötare

Peter Olsson, 
solfilmsmontör

Peter Skogh, 
snickare

Robert Wiberg,
arbetsledare/
snickare

FlinksNyheterna frågade några kunder i snabbgrossen i Globen.
NR 1/2013

Läs även om:  tejp i stället för fogmassa,  musik i glasögonen,
avståndsmätare i mobilen, utbilda dig i hjärt- och lungräddning

STARKARE!
SNABBARE!

BÄTTRE!

FRAMTIDENS MASKINER ÄR HÄR

SKJUT 90 MM 
SPIK UTAN GAS

VÄRLDENS MINSTA 
BORRHAMMARE

BULTPISTOLEN
SOM TÅL KYLA

AUTOMATVÄXLAD
SKRUVDRAGARE

Tommy 

tippar årets

allsvenska

Vi på Flinks strävar alltid efter 
att skapa nytta, förmedla kun-
skap och nyheter till dig som 
kund. Det är också det som 
tidningen du håller i din hand 
går ut på.

Har du idéer om vad du 
skulle vilja läsa om i Flinks-
Nyheterna? Maila oss till 
red@flinks.se och berätta. De 
bästa förslagen premieras.

http://www.flinks.se/
mailto:flinks@flinks.se
mailto:red@flinks.se
mailto:red@flinks.se

