WAM NR~ lO~15~O9~O1

VEILIG OMGAAN MET CHROMATEN
NL POMS

DOEL.

Een voorschrift / instructie om de gevaren die verbonden zijn aan het werken met
chromaatstof te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Het volledig
uitbannen van het chromaatstof binnen het productieproces is niet mogelijk, deze
instructie draagt bij in het realiseren van een beheersbare en acceptabele
werksituatie.
2.

TOEPASSING.

Dit voorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden waarbij chromaatstof vrij
kan komen. Enige voorbeelden zijn boren, slijpen, zagen, polijsten, klinken, vijlen
en stralen. Deze opsomming is niet limitatief, het gaat in wezen om alle
werkzaamheden waarbij de chromamaathoudende onderlaag wordt beschadigd en
stofdeeltjes Vrij komen.
3.
3.1

3.2

4.

VERANTWOORDELIJKHEDEN.

Alle leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit voorschrift.
Daarnaast is eenieder verplicht om:
•
Risico’s t.a.v. veiligheid, gezondheid en milieu tot een minimum te
beperken.
•
De beschermende middelen te gebruiken.
•
De opgemerkte gevaren onmiddellijk te melden aan de Supervisor.
o
De voorschriften m.b.t. veiligheid en hygiëne nauwlettend op te volgen.
Ten minste een keer per jaar wordt in hoofdgebouw B een aantal lucht en
veegmonsters genomen om te controleren of in de werkplaatsen de hoeveelheid
stof onder de MAC-waarden blijft.
GEVAREN.

Blootstelling aan chromaathoudende stofdeeltjes kan kanker veroorzaken. De
blootstelling aan chromaten kan op drie verschillende manieren plaatsvinden:
o
Door inademen.De chromaten slaan daarbij neer in de neus,keel, luchtpijp
of longen, afhankelijk van de grootte van de stofdeeltjes.
•
Via de huid.
Goed oplosbare chromaten worden bijvoorbeeld bij spuiten door de huid
opgenomen en komen zo in de bloedbaan terecht. De slecht oplosbare chromaten
blijven voor het grootste deel op de huid achter.Chromaten kunnen bij blootstelling
via de huid irritaties aan de ogen, eczemen en allergieën veroorzaken. Daarnaast
kunnen er bij inademen zweren en perforaties aan het neustussenschot ontstaan.
Oplosbare chroom(VI) verbindingen kunnen de nieren aantasten en zijn
reprotoxisch. De effecten van chromaten op de longen zijn te verdelen in
carcinogeen en niet carcinogeen.De niet carcinogene effecten bestaan onder
andere uit chronische bronchitis en astma. Uit onderzoek is duidelijk gebleken dat
chromaten bij blootstelling door inademen kanker kunnen veroorzaken, met name
longkanker.
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5.

PRODUCTINFO.

5.1

Doordat onbekend is wat voor primer in het verleden is gebruikt, moet men er
altijd uitgaan dat er een chromaathoudende primer op het te behandelen materiaal
is gebruikt. Verder komen chromaten o.a. ook voor in houtconserveringsmiddelen,
verfpigmenten, roestvrij staal, kitten, benzeen en aluminium lithium legering.

5.2

MAC (Maximaal Aanvaarde Concentratie) waarden.(voor luchtmonsters)
•
MAC Pb, Ba-chromaat en totaal chroom 25 pg/m3.
o
MAC Cr,Zn-chromaat 10 pg/m3.
•
MAC waarde Arbeids Inspectie 2 pg/m3, de bedrijfswaarde die ook door
de KL en NL-POMS wordt gehanteerd.
•
Veilige waarde 0.02 pg/m3 (geen preventiemaatregelen nodig)
•
Op basis van het gezondheidsrisico van chromaat is er maar een
volstrekt veilige concentratie, namelijk een nu! waarde In het geheel
geen blootstelling.

6.

INSTRUCTIES.

6.1

Straalwerkzaam heden:
Voordat men een aanvang maakt met het stralen van een voertuig of ander stuk
equipment moet er een afweging worden gemaakt om te bepalen in hoeverre het
mogelijk is om het te stralen onderdeel (deur,spatbord etc) te demonteren. Na het
stralen moeten de gestraalde onderdelen (voertuig) vrij van stof- en straalgritvrij
worden gemaakt. Dit kan door middel van met (hoge) luchtdruk weg te blazen en
door de resten met behulp van een stofzuiger met HEPA filter op te zuigen. Dit
gebeurd door de door de straler die gebruik maakt van alle verplichte PBM’s.
Resten van straalgrit die onverhoopt buiten de straalcabine terecht komen dienen
meteen met een stofzuiger met HEPA filter opgezogen te worden.
Zie ook WAM 10.15.08. Verlaten van de straalcabine na het stralen mag alleen via
de luchtdouche waarbij de straler erop moet letten dat alle stofdeeljes worden
weggeblazen.In zowel de straalcabine als in de afgescheiden machineruimte mogen
alleen mensen komen die daar hun werkzaamheden hebben. Voor al het andere
personeel is de toegang verboden.
De Supervisor Maintenance dient hierop toe te zien.

6.2

S~uitwerkzaamheden aan ciestraald eguipment.
Spuiten van gestraalde voertuigen/onderdelen mag alleen in de spuitcabine van gebouw
B of in de spuitcabine in de POL loods.

6.3

Werkzaamheden aan voertuigen die gestraald zijn en in de diverse shops in
onderhoud komen en waarbij resten van straalgrit wordt aangetroffen. ( b.v. in
remtrommels en tussen kieren). In voorkomende gevallen moet voor men verder
gaat met de werkzaamheden eerst het straalgrit met behulp van een stofzuiger
met HEPA filter worden opgezogen en waarbij men zelf een gelaatsmasker moet
dragen. Ook de werkvloer in de directe nabijheid dient hierbij te worden gereinigd.
Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd dient de werkplaats waar het voertuig zich
bevond nat te worden gereinigd.
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6.4

Door de grotere kans van besmetting dient de spuit en -straalafdeling elke week in
zijn geheel nat te worden gereinigd.
Om het aantal ruimtes waar het stof zich kan ophopen te beperken dient het aantal
werkbanken en andere kasten in de werkplaats tot een minimum te worden
beperkt. De ruimtes tussen wanden en kasten/werkbanken moeten goed
toegankelijk voor schoonmaakwerkzaamheden zijn.

6.5

Werkzaamheden anders dan stralen.
Bij het (machinaal/hand)schuren,slijpen,polijsten en boren dient men gebruik te
maken van bronafzuiging en een gelaatsmasker met een P3SL-filter. Bij het klinken
met een klinkhamer dient men eveneens een gelaatsmasker met een P3SL-fllter te
dragen.

7.

BESCHERMENDE KLEDING / MIDDELEN.

7.1

Persoonlijke beschermende kledinci:
Stra Ier.
Katoenen kiel.
Katoenen broek.
Leren handschoenen.
Straalhelm COMMANDER PANORAMA
Gehoorsbescherming.
Overicj jersoneel dat in direct contact kan komen met stofdeeltjes.
Rubber handschoenen.
Gelaatsmasker met P3SL filter.

7.2

Beschermincismiddelen.
Stofzuiger met HEPA filter.
Gereedschap met bronafzuiging.

8.

HYGIËNE.
o

•
•
o

o

•
o
o
o
o

•
o

o

Roken in de werkplaats is verboden.
Eten en drinken in de werkplaats is verboden.
Werkplaats en gereedschap goed schoonhouden.
Gelaatsmaskers wekelijks goed reinigen, na eventuele blootstelling aan
chromaatstof dient het masker na de blootsteling te worden gereinigd in
een lauw zeepsop en daarna ontsmetten in lauw water met Tego.
Rubber handschoenen afspoelen voordat ze worden uitgetrokken.
Filters vervangen bij verhoogde ademweerstand.
Bij vervanging alleen verzegelde filters gebruiken, let op de datum.
Vervuilde kleding minstens een keer per week ter reiniging aanbieden.
Besmette kleding mag niet worden gedragen buiten de werkplaats.
Voor het roken/eten/drinken de handen wassen met water en zeep.
Werkkleding gescheiden houden van de eigen kleding.
PBM,s in goed afgesloten (schone) verpakking bewaren.
Stra Ier:
Het vervangen van HEPA filters mag alleen in de straalcabine gebeuren. Dit
gebeurt door een straler in vol tenue. Alle oude filters moeten dubbel in
plastic verpakt, worden aangeboden als chemisch afval.
Versie:

01—10—2005

Blz.

3

WAM NR. 1O.15M9.O1

g~

VEILIG OMGAAN MET CHROMATEN
NL POMS

AFVALVERWERKING.

Stofdeeltjes die opgevangen worden in het filterproces van de straalcabine
moeten als chemisch afval worden afgevoerd. Bij het vervangen van de stof
(plastic) zakken moet men een gelaatsmasker+P3SL-filter.en handschoenen
dragen.
10.

REFERTES.

Arbo-besluit artikel 4.16 lid2
Hand-out KL “Veilig omgaan met chromaten”

Versie:

01—10—2005

Blz.

4

WAM NR. 10.14.05

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LASWERKPLAATS
NL POMS

1.18

Tussen het reduceertoestel van de acetyleenfies en de brander moet een
goedgekeurd via mdover zijn aangebracht.

1.19

Draai de afsluiter van de fles na gebruik of bij tijdelijke onderbreking van de
werkzaamheden dicht (ook een lege fles).

1.20

De gehele apparatuur dient vrij te zijn van olie en vet.

1.21

Flessen die niet in gebruik zijn moeten zijn voorzien van een beschermkap.
Deze beschermkappen dien ook in het daarvoor bestemde gebouw te
worden opgeslagen. De flessen die niet- in gebruik zijn
(reserveflessen/voorraadflessen) dienen te worden opgeslagen in het
daarvoor bestemde gebouw.

1.22

Brandblusser(s), branddeken(s) en oogspoelfles moeten op een vast
aangegeven plaats aanwezig zijn en maandelijks worden gecontroleerd. Van
de portable oogdouche dient het water iedere 30 dagen te worden ververst.

1.23

Bij het in- en uitrijden van een voertuig moet de overheaddeur geheel
geopend zijn met de ketting geborgd en moet er gebruik worden gemaakt
van gidsen.

1.24

De werkplaats moet steeds schoon en opgeruimd zijn.

1.25

De gesloten afvalemmer(s), bestemd voor het ‘gewone’ BEDRIJFSAFVAL,
moeten voor het einde van de werkdag geledigd worden in de daarvoor
buiten opgestelde container.

1.26

V.w.b. het werken aan/in/met brandstoftransporttrailers en -voertuigen
wordt verwezen naar het gestelde in WAM 10.15.13

1.27

Aangezien het niet mogelijk is te bepalen welke verf en/of primer er in het
verleden op voertuigen en equipment is opgebracht, dient te allen tilde
tijdens schuur- en/of slijpwerkzaamheden een gelaatsmasker met P3-filter
gedragen te worden. Dit i.v.m. het (mogelijk) vrijkomen van
chromaatdeeltjes.

1.28

Het is niet toegestaan om boor-, slijp- en laswerkzaamheden te verrichten
aan (rups-)voertuigen of —onderdelen waarin zich verarmd uranium
(Depleted Uranium/DU) bevindt.

1.29

Lassen, branden, vlamsnijden van met CARC behandelde oppervlakten J.s
verboden. Hier dient eerst de CARC-verf d.m.v. stralen in de straalcabine te
worden verwijderd. Deze verf moet aan de voor- en achterkant worden
verwijderd over een breedte van tenminste 10cm aan beide zijden van de
aan te brengen lasnaad.
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1.30

De Supervisor Maintenance is er voor verantwoordelijk dat, telkens bij einde
werktijd, de binnen de lasshop behorende en aanwezig zijnde laskarren en
gasflessen op een daartoe afgesproken plaats worden opgesteld. Deze plaats
is middels een rode lijn op de vloer aangegeven. E.e.a. heeft te maken met
de brandveiligheid.

1.31

Indien tijdens het lassen geen gebruik gemaakt kan worden van
puntafzuiging, dient er een gelaatsmakser gedragen te worden, voorzien van
P3-stoffilter aangevuld met een gasfilter B (kleur grijs) m.b.t. vorming van
~ Mfw

1.32

Defecten aan gebouw of hulpmiddelen dienen direct gemeld te worden aan
de afdeling Facility Management.

1.33

De Supervisor Maintenance is verantwoordelijk voor het toezicht en de
uitvoering en naleving van dit voorschrift.

Referte:
Arbobeleidsregel 4.9-2; Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg
van lassen, gutsen, plasmasnijden en solderen van
metaal.

Bij het lassen kwrnen verschWende m~erregelen worden getroffen om de
van d~ lesier te be~hermen.
Versie: 01—10—2005
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1.

WERKEN MET CARC-VERF
NL POMS

DOEL.

Het geven van voorschriften/instructie om de gevaren die verbonden zijn
aan het werken met “Polyurethaan-verfT’ te voorkomen, dan wel zoveel
mogelijk te beperken.
2.

TOEPASSING.

2.1

Dit voorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden met
Polyurethaanverf of werken aan met Polyurethaanverf behandeld materieel.
Voor aanvu~ende regels vanuit VS 2-1995 (miiieuzorg) zie het gesteide in
WAM 10.08.02.

3.

BEGRIPSBEPALINGEN.

De afkorting CARC staat voor: Chemical Agent ~esistant Çoating, een
Polyurethaanverf (PUR) die een gladder, duurzamer en krasvast oppervlak
geeft, dat beter bestand is tegen chemische strijdmiddelen.
4.

VERANTWOORDELIJKHEDEN.

4.1

De Supervisor Maintenance is verantwoordelijk voor de uitvoering en
naleving van dit voorschrift.

4.2

Daarnaast is eenieder verplicht om:
* risico’s t.a.v. veiligheid, gezondheid en milieu tot een minimum te
beperken,
* de beschermende kleding/middelen te gebruiken,
* de opgemerkte gevaren onmiddellijk te melden aan de supervisor,
* de voorschriften m.b.t. veiligheid en hygiëne nauwlettend op te volgen.

5.

GEVAREN.

5.1

Blootstelling aan damp en/of nevel van isocyanaathoudende produkten zoals
o.a. Polyurethaanverf kan prikkelen van huid, ogen en ademhalingswegen
tot gevolg hebben.
Symptomen zijn: waterige ogen, droge keel, hoesten, hoofdpijn, drukkende
pijn op de borst.

5.2

Chronische te lange blootstelling kan symptomen zoals astma, uitslag,
netelroos en zwellingen van handen en voeten veroorzaken.

5.3

De kans op sensibilisering (overgevoeligheid) is afhankelijk van de duur en
de mate van blootstelling. Indien overgevoeligheid eenmaal is opgetreden,
verdwijnt deze niet meer.

5.4

Door isocyanaten gesensibiliseerde personen mogen niet meer omgaan met
isocyanaten en met materialen die isocyanaten bevatten.
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6.
6.1

WERKEN MET CARC-VERF
NL POMS

PRODUKTINFO.
CARC Identificatie:

Hoe kun je zien of een voertuig met CARC-verf is behandeld?
Kijk op het identificatieplaatje van het voertuig of in de directe nabijheid
voor het woord “CARC”.
Indien onbekend:

Wrijf 10 sec. krachtig met een in aceton gedrenkte doek over het geverfde
oppervlak, als er weinig of geen verf afkomt is het CARC.
6.2

7.

Lees voor gebruik:
* de waarschuwings- en veiHgheidsaanbeveingen die op het etiket van de
bus staan.
* de bijbehorende Material Safety Data Sheet (MSDS), de uitdraai via het
Hazardous Material Information Recourse System (HMIRS), of het Artikel
Veiligheids Informatie Blad (AVIB).
INSTRUKTIES.

7.1

VERWIJDERING VERFLAAG.

7.1.1

Alvorens aan materieel te lassen, branden, slijpen, schuren etc., eerst
d.m.v. CARC-identificatie (zie het gestelde onder pt.6) vaststellen of er
sprake is van CARC of een andere verfsoort.

7.1.2

Lassen, branden, vlamsnijden van met CARC behandelde oppervlakten is
verboden, zonder eerst de CARC-verf d.m.v. stralen in de straalcabine te
verwijderen, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de verseluchtkap
met overdruk.
De CARC-verf moet aan de voor- en achterkant worden verwijderd over een
breedte van tenminste 10cm aan beide zijden van de aan te brengen
lasnaad.

7.1.3

Bij schuren (kleine oppervlakten) moet gebruik worden gemaakt van:
Halfgelaatsmasker
* High efficiency filter (P3-filter)
* Filter houder
*

7.1.4

7.2
7.2.1

Aangezien het niet mogelijk is te bepalen welke verf en/of primer er in het
verleden op het voertuig of equipment is opgebracht, dient te allen tijde
tijdens het schuren/branden/slijpen een gelaatsmasker met P3-filter
gedragen te worden. Dit i.v.m. het mogelijk vrijkomen van
chromaatdeeltjes.
VERWERKING.

Alleen het daarvoor aangewezen en geïnstrueerd personeel is bevoegd om
CARC verf te verwerken.
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7.2.2

CARC-verf kan worden verwerkt d.m.v.:
* spuiten (vernevelen);
* kwast/roller
* spuitbus

7.2.3.1

Het spuiten met verf dient te allen tijde te worden uitgevoerd in de
spuitcabine(s) waarbij het ventilatiesysteem in bedrijf moet zijn.

7.2.3.2

Bij voorkeur dienen de overige verfwerkzaamheden (d.m.v. kwast/roller)
tevens conform het gestelde onder pt. 7.2.3.1 te worden verricht. Het is
echter toegestaan om het zgn. ‘spotpainten’ met de kwast ook in de
preserveerwerkplaats (met geopende deuren) of in de buitenlucht te
verrichten. Dan dient er wel gebruik te worden gemaakt van een
geiaatsmasker met geschiki filter.
Indien er echter voertuigen wordt geschilderd, is het verplicht een verse
luchtkap te gebruiken (besloten ruimte!).

7.2.4

Het roeren/verdunnen etc., van de CARC-verf en primer moet (bij gebrek
aan separate aanmaakruimte) gebeuren in de spuitcabine, waarbij gebruik
moet worden gemaakt van de verse-luchtkap met overdruk, en de ventilatie
in bedrijf moet zijn. (Geen recirculatielucht in de cabine toepassen).

7.2.5

Bij spuitwerkzaamheden MOET gebruik worden gemaakt van de
verseluchtkap met overdruk (3M uitrusting).
Bij het verwerken d.m.v. kwast/roller kan gebruik worden gemaakt van:
* halfmasker en ruimzichtbril,
* filter organische dampen,
* pre-filter met Filterhouder
* volgelaatsmasker met minimaal A1/P2 filter tegen
organische dampen,
* verseluchtkap (3M uitrusting).

7.2.6

Diverse soorten CARC-verf, of verf van verschillende fabrikanten mogen
NOOIT met elkaar worden gemengd.

7.2.7

Houdbaarheid:”VervaIdatum~T (Shelf-life) op de bus steeds controleren. Bij
overschrijding, verf afvoeren als chemisch afval (TB 43-0242, punt 5.4).

7.2.8

CARC-verf mag NOOIT worden toegepast op onderdelen, bijv. uitlaten, die
erg warm (boven 200 C) kunnen worden.
Laat, na de werkzaamheden, de ventilatie minimaal 30 min, draaien om de
dampen te laten verdwijnen.

7.2.9
8.

BESCHERMENDE KLEDING/MIDDELEN.

8.1

PERSOONLIJKE BESCHERMENDE KLEDING.
STRALER:

Leren jas
Leren broek
Leren handschoenen

VERFSPUITER:

Overall (bijv. Tyvek)
Handschoenen (Solvex Fa. Edmond)
Hoge veiligheidsschoenen
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Straalhelm (3M-W8100):
Oordoppen

Verseluchtkap (3M-W8000):
Oordoppen

*

Dampafzuiging in spuitcabine(s) van voldoende capaciteit.

*

Veiligheidskast (zgn. ~‘CPR-kast0)

*
*

8.2

Afvalcontainer met opschrift ~TCARC”.
Material Safety Data Sheets (MSDS), uitdraai van Hazardous Material Information
Recourse System (HMIRS) of Artikel Veilig heids Informatie Blad (AVIB)
De dampafzuiging in de verfspuitcabine(s) moet van voldoende capaciteit zijn.

9.
9.1

HYGIËNE.
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

10,

eten en drinken in de werkp!aats is verboden,
voor het eten/drinken/roken, handen wassen met water en zeep.
gebruik geen thinner of andere oplosmiddelen om de handen te reinigen,
huidcontact met verf, solvent etc., moet worden voorkomen,
werkplaats en gereedschap goed schoon houden,
geen vuile poetslappen in overall steken.
maskers wekelijks grondig reinigen in lauwe zeep sop en ontsmetten in lauw
water met Tego.
filters vervangen bij verhoogde ademweerstand en/of het begin van
waarnemen van het bepaalde gas,
alleen verzegelde filters gebruiken. Let op datum.
vervuilde kleding tenminste lx per week vervangen.

MILIEU VOORSCHRIFT.

10.1

OPSLAG.

10.1.1

Dagelijkse werkvoorraad + toebehoren opslaan in “gele~ veiligheidskast met
opschrift T1CARC’T in de werkplaats.

10.1.2

Overige voorraad CARC-verf, primer etc., (vorstvrij) opslaan in
verfopslagruimte, gescheiden van andere verfprodukten.

10.2

AFVALVERWERKING.

10.2.1

Laat geen lege verfblikken, versleten kwasten/rollers, poetsdoeken, afvalgrit
etc., rondslingeren, maar deponeer deze in de daarvoor BUITEN geplaatste
gesloten afva lcontai ner, opschrift “CARCtT.
Voor de afval en afvoer van CARC-verf is een apart
Afvalstroomnummer.

10.2.2

Gemorste verf moet onmiddellijk worden opgeruimd.
Er kan gebruik worden gemaakt van de volgende oplossing:
water : 90 95 gewichtsdelen
soda : 5 10 gewichtsdelen
vloeibaar oppervlakaktieve stof:
(afwasmiddel) 0,2 0,5 gewichtsdelen.
-

-

-

10.2.3

Op plaatsen waar gewerkt wordt met Polyurethaanverf dient
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ontsmetti ngsvloeistof voorhanden te zijn.
10.2.4

Bij het opruimen gaat men als volgt te werk:
*
zet een verseluchtkap op,
*
trek Solvex handschoenen aan, laarzen en een rubber voorschoot
(chemisch bestendig),
*
pak een hoeveelheid ontsmettingsvloeistof die 2x zo groot is als de
gemorste verf,
*
pak een absorberende stof (garagekorrels, zaagsel,zand),
*
meng met een schep of ander stuk gereedschap de gemorste verf en
de ontsmettingsvloeistof,
*
schep de massa in een bus,
*
dweil de vloer 2x na met ontsmettingsvloeistof.
*
deponeer bus met afval in de buiten geplaatste afval drum met
opschrift “CARCT1.

11.

E.H.B.O.

Voorschriften t.b.v. het verlenen van EHBO bij ongevallen, tijdens het
omgaan met isocyanaten:
11.1

HULPVERLENER.

De hulpverlener is op de hoogte van de bedrijfsgezondheidsdeskundige
aspecten die samenhangen met het gebruik van isocyanaten.
Hij dient voor het verlenen van hulp nadrukkelijk aan zijn eigen veiligheid te
denken.
Bij het verlenen van EHBO dient hij in het bezit te zijn van de volgende
persoonlijke beschermings
middelen:
* beschermende kleding (tenminste een voorschoot),
* handschoenen (Solvex Fa. Edmond),
* Persluchtmasker, of een masker met koolstoffilter.
Afhankelijk van de situatie past de deskundige hulpverlener deze
persoonlijke beschermingsmiddelen toe.
11.2

SLACHTOFFER.

11.2.1

Het slachtoffer bevindt zich in een met isocyanaat-dampen gevulde ruimte.
Op de eerste plaats het slachtoffer zo snel mogelijk uit de ruimte weghalen
(handgreep van Rautek) en in de frisse lucht brengen.
Verdere maatregelen:
*
in halfzittende houding plaatsen,
*
rust geven,
*
in halfzittende houding naar het ziekenhuis brengen, (longarts)
*
het betreffende veiligheidsinformatieblad en/of Material Safety Data
Sheet meenemen en aan ziekenhuispersoneel overhandigen.
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Het slachtoffer heeft isocyanaten ingeslikt
Maatregelen:
in halfzittende houding plaatsen,
*
een liter lauw water laten drinken
*
indien hij moet braken, laten braken
*
in halfzittende houding naar het ziekenhuis brengen
*
het betreffende veiligheidsinformatieblad en/of Material Safety Data
Sheet meenemen en aan het ziekenhuispersoneel overhandigen.
*

11.2.3

Het slachtoffer heeft isocyanaathoudende verf op kleding en/of huid
gekregen
Op de eerste plaats bij het sachtoffer de kleding en het schoeisel waarop
isocyanaathoudende verf is gemorst verwijderen.
Verdere maatregelen:
*
de huid onmiddellijk reinigen met veel water en zeep de huid
voorzichtig (deppend) drogen,
*
naar het ziekenhuis vervoeren, indien grote delen van de huid
besmet zijn geweest,
*
bij vervoer naar het ziekenhuis tevens het betreffende
veiligheidsinformatieblad meenemen en aan het ziekenhuis personeel
overhandigen,

11.2.4

Het slachtoffer heeft verfspatten (isocyanaathoudend)in het oog gekregen
Maatregelen:
*
het slachtoffer in zijligging leggen met het gewonde oog beneden,
*
het gewonde oog tenminste 15 minuten spoelen met lauw water
(bijv. een kannetje of portable oogdouche),
*
het oog niet afdekken, niet aanraken en niet in het oog wrijven,
*
voorkom ook wrijven in het oog door slachtoffer,
*
naar het ziekenhuis brengen, (oogarts)
*
het betreffende veiligheidsinformatieblad meenemen en aan het
ziekenhuispersoneel overhandigen.

12.

REFERTES.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ARBO-wet met bijbehorend ARBO-besluit
Wet Milieubeheer
ARBO-Informatieblad 19; Verfverwerking
CPR 15-1 Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage
PGS-15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
Artikel-veiligheids-Infot-matieblad AVIB nummer: 8010-44/A.
Relevante MSDS’en/HMIRS-uitdraai
TB 43-0242 CARC spotpainting
TM 43-0139 Painting Instructions for Army Material
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