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Alle studenter ved Fakultet for naturvitenskap (NV) får, fra høst 2022, laboratoriefrakk og
vernebriller fra fakultetet/instituttet. Studenter får utlevert frakk ved oppmøte til labkurs eller
henter frakk selv i ønsket størrelse fra «frakkerom» (se under). Frakkene vil være sortert etter
størrelse og modell herre/dame, Man/Woman (M/W). Frakkene vil ikke lenger være personlige.
Det skal ikke skrives navn på frakkene. Studentene får også utlevert en oppbevaringspose til
labfrakk. Denne skal merkes med navn.

Merking av labfrakker
Frakkene skal være merket med størrelse og modell på innsiden av krage på venstre side (se bilde
under, venstre). Dette gjøres for at merking skal være synlig når frakkene ligger ferdig brettet. Bruk
svart vannfast/ permanent tusj og skriv med store tall/bokstaver: Damemodell – skriv W (Woman),
herremodell - skriv M. Skriv størrelsen som er oppgitt øverst på merkelappen (se gul markering på
bilde under, høyre).
Merking skal vedlikeholdes ved behov. Noe avbleking etter vask må påregnes. Sjekk alltid at
merkingen er tydelig før frakken leveres til vask.

Bruk, oppbevaring og innlevering av frakker til vask
Laboratoriefrakk skal kun brukes på laboratorier/innenfor laboratorieområder. Laboratoriefrakk
skal ikke brukes i fellesområder, kantine, osv. Dersom frakk skal oppbevares i bokskap, sekk, osv..,
skal den legges i oppbevaringsposen.
Frakker skal leveres til vask dersom de er eller kan være tilsmusset. De skal ikke tas med hjem og
vaskes privat. Frakkene skal alltid vaskes etter å ha vært brukt i et semester.
Alle lommer må gås gjennom og tømmes før levering til vask.
Frakker som er tilsmusset av farlige kjemikalier (f.eks.: giftige, radioaktive, kreftfremkallende) og
kan utgjøre en risiko for de som vasker frakkene, skal ikke sendes til vask. Frakker som er tilsmusset
med materiale som kan medføre smitte, skal autoklaveres før de sendes til vask. Ta kontakt med
labansvarlig eller HMS-koordinator for å avklare hva som skal gjøres hvis labfrakken er kontaminert.
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Punkter for innlevering og henting («frakke-rom»)
Realfagbygget, Gløshaugen, rom DU4-103: Utenfor rom DU4-103 i Realfagbygget står det containere
for levering av labfrakker til vask. Heisen i vestre ende av hovedgang Realfagbygget går ned i U4 rett
ved rommet.
Akrinn, Kalvskinnet, rom TU1.303, rett ved heisen i U1. Container for levering av labfrakker til vask
står inne på rommet.
Når de er rene, blir frakkene sortert etter størrelse og modell (M/W) av vaskeriet og blir lagt inn på
frakke-rommene. Hyllene er merket iht. størrelse og modell. Dersom du trenger ny frakk og ikke
finner noen i rett størrelse/modell, meld fra til NV HMS-rådgiver (Espen Fjærvik, tlf 93217810).
Studentene har adgang til frakkelager med sitt eget nøkkelkort og PIN-kode. Merk at all bruk av
elektronisk lås er sporbar.
Det er viktig at det ikke blir rot i bunkene med sorterte frakker, husk at det kommer noen etter dere.

