Reglementări privind siguranța pentru executarea de lucrări la cald 1 ianuarie
2020
1. Definiție
Lucrări la cald înseamnă lucrări care implică utilizarea de unelte și echipamente care generează
scântei și căldură care pot cauza un incendiu. Lucrările la cald includ utilizarea de echipamente
cu flacără deschisă, aer fierbinte, de sudură, de tăiere și de polizare.

2. Unde se aplică aceste reglementări privind siguranța?
Reglementările privind siguranța se aplică la executarea de lucrări la cald în toate mediile în care
există un risc de incendiu.
Fac excepție lucrările la cald executate în spații de producție și ateliere proiectate special.
Incinta trebuie să fie separată fizic de alte activități ca celulă antifoc separată cu suprafețe
necombustibile.

3. Acorduri cu meșteri/antreprenori externi
Dacă lucrarea la cald urmează a fi executată de un meșter/antreprenor extern, asiguratul
trebuie să se asigure că cerințele reglementărilor privind siguranța sunt incluse într-un acord
sau contract în scris cu meșterul/antreprenorul extern.

4. Cerințe privind securitatea
4.1 Instrucțiunile pentru executarea lucrărilor la cald publicate de Finance Norway sau
instrucțiunile de lucru similare trebuie parcurse și semnate înainte de executarea lucrărilor.
Aceste instrucțiuni de lucru sunt disponibile la adresa www.fgsikring.no.
4.2 Toate materialele combustibile din zona periculoasă unde se execută lucrarea la cald trebuie
îndepărtate sau protejate.
4.3 Deschiderile din planșeele, pereții și plafoanele din zona periculoasă unde se execută
lucrarea la cald trebuie sigilate.
4.4 Trebuie să fie accesibile extinctoare adecvate, în stare corespunzătoare, minimum 2 buc.
extinctoare portabile de 6 kg/litri. Un extinctor portabil poate fi înlocuit cu un furtun de
incendiu cu apa pornită până la duză.
4.5 Patrula(-ele) antiincendiu specificate trebuie să fie prezente în timpul lucrării, în timpul
pauzelor și pe durata de timp necesară după finalizarea lucrării, cel puțin o oră. Persoana care
execută lucrarea la cald poate acționa drept patrulă antiincendiu în cazurile în care riscul de
incendiu este considerat a fi redus.
4.6 Patrula antiincendiu și persoana care execută lucrarea trebuie să dețină un certificat pentru
lucrări la cald de la Asociația Norvegiană de Protecție Antiincendiu sau de la o organizație
parteneră din altă țară nordică.
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5. Cerințele următoare privind siguranța se aplică la executarea de lucrări pe acoperișuri
5.1 Se interzice utilizarea unei flăcări deschise pe acoperișuri din lemn căptușite și ventilate.
5.2 Când se utilizează o flacără deschisă pe acoperișuri compacte și pe alte acoperișuri
nemenționate la punctul 5.1, izolația inflamabilă trebuie protejată cu cel puțin 30 mm de
izolație necombustibilă. Când se utilizează o flacără deschisă, trebuie să existe o distanță de
siguranță de cel puțin 60 cm față de parapet, cornișe, jgheaburi, scurgeri de apă pluvială și
elemente similare care constau din materiale combustibile.
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