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VOOR DE WERKEN
•
•
•
•

Zorg voor een ordelijke werkplaats (bv. geen stroomkabels of waterleidingen in de weg)
Baken de werkzone af met afzetlint en veiligheidsborden (minimaal 6 meter van spuitkop)
Zet losse, te reinigen, onderdelen vast
Controleer de installatie/apparatuur (drukloos)
¾ geschikte slangen en hulpstukken (bv. maximale druk)
¾ goed aangesloten aansluitslangen en hulpstukken
¾ bedieningsmechanisme
¾ noodstop
¾ niet beschadigde schone slangen
• Installatie/apparatuur onder druk brengen, geleidelijk tot de maximale druk, en ondertussen
nagaan of er geen onregelmatigheden optreden

TIJDENS DE WERKEN
•
•
•
•
•

Stel de druk niet hoger in dan nodig
Schakel de installatie uit voor het verwisselen van onderdelen
Laat elke verwonding, hoe klein ook, onmiddellijk verzorgen
Bij volautomatisch reinigen:
¾ hou altijd toezicht op het uitgevoerde werk
Bij reinigen met hogedrukspuitpistool:
¾ hou voldoende afstand van andere personen en het werkvlak (minimaal zes meter van
spuitkop)
¾ spuit steeds van het lichaam weg
¾ spuit met de wind mee
¾ hou het pistool altijd stevig vast tijdens het spuiten
¾ vermijd werken in gebogen of kromme houding

NA DE WERKEN
•
•
•

Berg het toestel en de bijhorende onderdelen goed op
Neem een douche alvorens het spuitpak uit te trekken zodat alles wordt afgespoeld en er geen
contact is met overblijvende producten of stoffen op het pak
Trek het spuitpak uit in een daarvoor voorziene ruimte

VERBODEN
•
•
•

In de richting van personen of elektrische apparatuur te spuiten
De hogedrukreiniger te gebruiken voor het reinigen van asbesthoudende materialen
Een hogedrukreiniger te gebruiken op een ladder
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WERKEN SIGNALEREN
Bij reinigen met hogedrukwaterstraal lopen ook omstaanders gevaar voor rondvliegende deeltjes,
waterdruppels, bijtende producten, …
Daarom is het belangrijk dat werken goed gesignaleerd worden.
•
•

•
•
•

Baken de werkplaats af met een ononderbroken afzetting in de kleur geel/zwart op ten minste zes
meter afstand van de spuitkop
Plaats de nodige veiligheidsborden:

Bij het spuiten van bundels (warmtewisselaar) en leidingen moet rekening gehouden worden met
vrijkomend vuil en water aan de achterzijde. Plaats dus ook een afzetting aan de achterkant van de
bundels en leidingen
Zo nodig moet de afbakening tot onder of tot boven de spuitplaats worden uitgebreid
Vaste spuitplaatsen (bv. een gevel) moeten voorzien zijn van een duurzame afscherming (een zeil)
en afzetting
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