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1.

DOEL.
*

Het geven van voorschriften en instructie aan
verfspuiters werkzaam in de verfspuitcabine.
* Het veilig/gezond en milieuvriendelijk werken in
de verfspuitcabine.
2.

INSTRUKTIE.

2.1

De toegang tot de verfspuitcabine is verboden voor
onbevoegden. Dit verbod moet op de toegang(en)
d.m.v. borden/stickers worden aangegeven.

2.2

Personeel belast met werkzaamheden in de verfspuitcabine moet door de supervisor zijn geïnstrueerd in:
* goede en veilige werkmethoden,
* gezondheidsrisico's,
* bediening van de installaties,
* gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen,
* alarmering en werking van de CO2 blusinstallatie,
* waarschuwings en veiligheidsaanbevelingen die op
de diverse produktetiketten of MSDS staan vermeld.

2.3

Eten en/of drinken in de verfspuitcabine is verboden.

2.4

Roken en open vuur in de cabine is verboden aan te
geven d.m.v. stickers/borden.

2.5

Gemorste verf moet direct worden verwijderd.

2.6

Indien in de spuitcabine de luchtbehandelingsinstallatie aanstaat, dient het daar aanwezige personeel
gehoorbescherming te dragen.

2.7

Voertuigen dienen voordat begonnen wordt met
verfspuitwerkzaamheden eerst te worden geaard
verband met de statische elektriciteit.

2.8

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

2.9

Verfafval, oude kwasten/rollers, lege blikken,
poetsdoeken etc., dienen voor het einde van de werktijd in de daartoe buiten opgestelde containers voor
chemisch afval te worden gedeponeerd.
Het afval van Polyurethaan verf gescheiden houden.
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2.10

De dagelijkse werkvoorraad verf - verdunner - spuitbussen etc., moet worden opgeslagen in een onbrandbare kast (Max. 150 ltr/kast).

2.11

Bij brandalarmsignaal moet de verfspuitcabine onmiddellijk worden ontruimd.

2.12

Het personeel van de afdeling Preservering dient door
de Supervisor Preservering uitvoerig geïnstrueerd te
zijn omtrent de werkwijze van de semi-automatische
blusinstallatie voor de spuitcabine.

2.13

De verfspuitcabine moet steeds schoon en opgeruimd
zijn.

2.14

Verfspuiters dienen een periodiek medisch onderzoek
te krijgen. Deze onderzoeken worden door de afdeling
Personeelszaken gecoördineerd.

2.15

Verfspuiters dienen na 01-01-2000, doch uiterlijk
voor 01-01-2003 in het bezit te zijn van een zgn.
‘milieucertificaat verfspuiter’.
Tevens
dient
er
uiterlijk
voor
01-01-2004
goedgekeurde (CE) HVLP-spuitapparatuur gebruikt te
worden.

2.16

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

2.17

Defecten aan cabine-, installaties melden aan afdeling Facility Management d.m.v. form DF 43/2.

2.18

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

REFERTE:
Arbobeleidsregel 4.4-8: Voorkomen van brand en explosie en het
beperken van de gevolgen van brand bij
het werken in verfspuitcabines.

