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Klussen met hitte
•
•
•
•

Verf afbranden
•
•
•

Zorg in ieder geval voor
de volgende zaken
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Gebruik geen open vuur (denk ook aan ontstekingsbronnen
zoals kachelgeisers, schakelaars)
Rook, drink of eet niet op de werkplek
Werk in een goed geventileerde ruimte
Sla brandbare stoffen (zie ook etiketten op flessen en
blikken) altijd op in een koele, geventileerde ruimte,
buiten bereik van kinderen
Houd de werkplek opgeruimd
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruik onbrandbare of vlamdovende materialen
Gebruik klusapparatuur alleen voor de doeleinden waarvoor
ze zijn gemaakt
Zorg dat u weet hoe u gehuurde klusapparatuur en
bijbehorende veiligheidsvoorzieningen op de juiste manier
gebruikt
Rol kabelhaspels bij gebruik helemaal af
Gebruik onbeschadigde snoeren en stekkers
Laat alleen een vakman elektriciteits- en gasleidingen
aanleggen of reparaties daaraan uitvoeren

Houd gasflessen altijd rechtop en zorg ervoor dat ze niet
kunnen omvallen
Zorg dat er bij solderen, verf afbranden, lassen of slijpen
geen brandbaar materiaal in de directe omgeving ligt
Soldeer of las alleen op een hittebestendige ondergrond
Draai de afsluiter altijd dicht als u het apparaat even
neerlegt

Gebruik een elektrische verfföhn in plaats van een gas
brander
Werkt u toch met een gasbrander, houd dan water en
een natte doek bij de hand
Ga nooit met een brander schrootjesplafonds,
houten of ander brandbare wanden te lijf
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Brandveilig klussen

In deze folder…
Veilig klussen, het lijkt logisch. In de haast of door
onoplettendheid is een foutje echter zo gemaakt.
Met soms ernstige en een enkele keer zelfs fatale
gevolgen. Verplicht uzelf de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Zeker als u
werkt met brandgevaarlijke stoffen.
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