WAM 10.14.04

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
SPUIT EN STRAALWERKPLAATS
NL POMS

1.

INSTRUKTIE.

1.1

Personeel belast met de werkzaamheden in de Spuit en Straal- werkplaats
moet door de Supervisor geïnstrueerd zijn in goede en veilige werkmethode.
De toegang tot de straal- en verfspuitcabines is verboden voor
onbevoegden. Dit verbod moet bij de toegang(en) duidelijk zijn aangegeven.
Daarnaast dienen alle toegangsdeuren van de straalcabine te zijn voorzien
van onderstaand bord:
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1.3

Indien in de straalcabine de luchtbehandelinginstallatie aanstaat, dient het
in de cabine aanwezige personeel altijd een gelaatsmasker met P3-filter c.q.
een verse-luchtkap te dragen.

1.4

Voor aanvullende regels vanuit VS 2-1995 zie het gestelde in WAM
10.08.02.

1.5

Bij het in- en uitrijden van een voertuig moet de overheaddeur geheel
geopend zijn en de ketting geborgd.

1.6

Het verplaatsen van voertuigen in of uit de werkplaats dient altijd te
gebeuren d.m.v. 1 of 2 gidsen.

1.7

Personeel is verplicht:
De beschermende kleding te dragen en te onderhouden,
* De beschermende middelen te gebruiken,
* De door hen opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid te
melden aan de supervisor van de afdeling.
*

1.8

Indien in de spuitcabine de luchtbehandelings-installatie aanstaat, dient het
in de cabine aanwezige personeel altijd de gehoorbescherming te dragen.

1.9

Het mengen van lakken en schoonmaken van spuitgereedschappen moet in
de daarvoor bestemde verfmeng en reinigings kast gebeuren met een
goedgekeurde verdunner / oplosmiddel en voorzien van een mechanische
afzuig-installatie.

1.10

Blikken verf, verdunner, oplosmiddelen, spuitbussen moeten per “klass&
(zie vlampunt) opgeslagen zijn in een metalen veiligheidskast/nieuw model
(max. 150 ltr p/kast).
Indien er op de afdeling nog een ‘oud model’ opslagkast aanwezig is, mag
hierin flI~t meer worden opgeslagen dan 25 kg/ltr.
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1.11

Gelet op de (mogelijke) aanwezigheid van brandgevaarlijke
stoffen/produkten is het niet toegestaan om in de werkplaats slijpmachines
c.q. lasapparatuur te gebruiken.

1.12

Het gebruik van “BENZINE” voor schoonmaak werkzaamheden is ten
strengste verboden.

1.13

Gemorste brandstof/olielekkages moeten onmiddellijk worden opgeruimd.

1.14

Het is binnen de gehele afdeling verboden te roken. Dit dient te worden
aangegeven d.m.v. borden/stickers “ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN”.

1.15

Vluchtwegen/-deuren moeten duidelijk zijn aangegeven en vrij van
obstakels.

1.16

Brandblussers en een EHBO-kist type “A”, branddeken(s)en oogspoelfles
moeten op een vast aangegeven plaats aanwezig zijn.
(Brandblussers moeten maandelijks en de EHBO-kist 2x per jaar
gecontroleerd worden). Van de portable oogdouche dient het water iedere
30 dagen te worden ververst.

1.17

De semi-automatische CO2 blusinstallatie t.b.v. de verfspuitcabines moet
dagelijks gecontroleerd worden. Het personeel moet worden geïnstrueerd
hoe te handelen tijdens calamiteiten.

1.18

In de werkplaatsen moeten voldoende gesloten stalen afvalemmers
aanwezig zijn:
* Een afvalton (geleverd door afvalcontractant) voor “POETSDOEKEN”,
* Een afvalton (geleverd door afvalcontractant) voor “VERZADIGD
ABSORBTIEGRIT”,
* Een afvalcontainer voor het ‘gewone’ BEDRIJFSAFVAL, welke voor het
einde van de werkdag geleegd moet worden in de daarvoor buiten op
gestelde containers.

1.19

Alle afgewerkte, vervuilde, niet meer bruikbare verf, verdunningsmiddelen,
oplosmiddelen, straalmiddel etc. dient buiten de werkplaatsen afzonderlijk te
worden opgeslagen in de daarvoor bestemde vaten/ containers.

1.20

In de voorwerkpiaats en in de straal-/verfspuitcabines moet na het einde
van de dagelijkse werkzaamheden een controleronde worden uitgevöerd,
teneinde eventuele onveilige situaties op te sporen.

1.21

Na beëindiging van de werkzaamheden moeten oplosmiddelen en/of
verdunningsmiddelen en gemakkelijk brandbare of explosieve verfsoorten in
daarvoor bestemde opslagruimten worden opgeborgen.

1.22

De spuit en straal-cabines moeten steeds schoon en opgeruimd zijn.

Versie; 01—10—2005

Blz. 2

WAM 10~ 14.04

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
SPUIT EN STRAALWERKPLAATS
NL POMS

1.23

Defecten aan gebouw of hulpmiddelen (cabines, hefbrug etc.) dienen direct
gemeld te worden d.m.v. formulier DF 43/2 aan de afdeling Facility Manage
ment.

1.24

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

1.25

Aangezien het niet mogelijk is te bepalen welke verf en/of primer er in het
verleden op voertuigen en equipment is opgebracht, dient naast de mobiele
puntafzuig-installatie ~~ilen ~jj~e tijdens schuur- en/of slijpwerkzaamheden
een gelaatsmasker met P3-filter gedragen te worden. Dit i.v.m. het
(mogelijk) vrijkomen van chromaatdeeftjes.

1.26

De Supervisor van de Spuit en straalwerkplaats is verantwoordelijk voor het
toezicht en de uitvoering van dit voorschrift.

Referte:
ARBO-Beleidsregel 4.4.8;
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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INSTRUKTIE.

1.1

Laswerkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd door deskundig en
bevoegde personen.

1.2

Alle lasapparatuur en hulpstukken moeten maandelijks door de Supervisor
worden gecontroleerd.

1.3

Eventuele geconstateerde gebreken dienen onmiddellijk gerepareerd te
worden door daartoe bevoegd personeel.

1.4

Gevaarlijke gassen/dampen moeten worden afgevoerd d.m.v. een
(mobiel)afzuigsysteem.

1.5

In de werkplaats mogen zich geen brandbare of ontplofbare materialen
bevinden.

1.6

Brandstoftanks/-drums etc. waaraan gelast moet worden, moeten vooraf
gecontroleerd worden d.m.v. explosiemeter

1.7

Het gebruik van zuurstof of samengeperste brandbare gassen i.p.v.
perslucht is verboden.

1.8

Beschermende kleding moet worden gedragen en onderhouden.

1.9

Beschermende middelen,laskap/lasscherm etc. moeten worden gebruikt.

1.10

Het is verboden te roken in de laswerkplaats.

1.11

Indien de acetyleengasfles en zuurstoffles op een laswagen zijn opgesteld,
dient zowel tussen de flessen als tussen de handvatten en de flessen een
stalen scherm te zijn aangebracht.

1.12

De flessen moeten op dusdanige wijze worden vastgezet dat bij het plaatsen
of verwijderen van een fles de andere niet kan omvallen.

1.13

Op elke laswagen moet een brandblusser aanwezig zijn.

1.14

Voorkom plaatselijke verhitting van de flessen.

1.15

De sleutel voor het openen en sluiten van een in gebruik zijnde fles moet
steeds op de flesafsluiter zijn geplaatst.

1.16

Blaas nimmer acetyleengas af voor gebruik, dit kan een explosief mengsel
vormen.

1.17

Gebruik nooit een vlam voor het opsporen van lekken.
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