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1. VERBODEN
- Loshangende kledij te dragen.
- Omstaanders in de buurt toe te laten.
- De hogedrukreiniger te gebruiken voor het reinigen van asbesthoudende materialen.
- In de richting van personen, elektrische apparatuur of het toestel zelf te spuiten.

2. RISICO’S

3. MAATREGELEN

- Wegvliegende obstakels.

- Geen omstaanders in de buurt toelaten.

- Rug- en polsproblemen bij langdurig gebruik.

- Richt de lans nooit in de richting van personen.

- Elektrocutie bij aan– en afkoppelen.

- Zet losse, te reinigen, onderdelen vast.

- Schadelijke gassen in gesloten ruimtes.

- Neem voldoende rustpauzes bij het kuisen van
stallen. De tegendruk bemoeilijkt een goede
lichaamshouding en kan rugklachten en
polsproblemen veroorzaken.

- Contact met gevaarlijke producten

- Stel de druk niet hoger dan nodig.
- Richt de lans nooit rechtstreeks op elektrische
leidingen, schakelaars en apparaten.
- Zorg dat elektrische kabels niet beschadigd zijn.
- Gebruik verlengkabels met aarding en
spatwaterbescherming.
- Spuiten in de richting van de afzuiging.
- Niet aan de waterslag trekken om toestel dichter bij
te halen.
- Toestellen die werken op brandstof, nooit binnen
en in gesloten ruimtes gebruiken; Toestel buiten
plaatsen.
- Zorgen voor voldoende verluchting.
- Bij gebruik van desinfecterende middelen
- respecteer de juiste dosissen.
- gebruik maken van een masker.

WERKERS agro bedrijfshulp vzw – KBO 0447.910.168 – RPR Leuven – IBAN BE36 7364 0323 0781– BIC KREDBEBB
een onderdeel van de groep WERKERS: Diestsevest 40, 3000 Leuven – tel. 016 28 64 64 – bedrijfshulp@werkers.be
Met de steun van

INSTRUCTIEKAART HOGEDRUKREINIGER –
pag. 2/2

Merk en type:

....................................................................................

Bouwjaar: .............................................................................................
Serienummer: ....................................................................................

4. DRAGEN WERKKLEDIJ EN BESCHERMINGSMIDDELEN - VERPLICHT

5. BEDIENINGINSTRUCTIES
- Let op de stickers aangebracht op de machine.
- Bij problemen: - toestel stilleggen, uitschakelen,
- stopcontact uittrekken.
- watertoevoer afsluiten
- contact nemen met de bedrijfsleider.

6. BIJ NOODGEVALLEN
Defect mechanische onderdelen

Bedrijfsleider

Lichamelijke letsels

Hulpdiensten 112

WERKERS agro bedrijfshulp vzw – KBO 0447.910.168 – RPR Leuven – IBAN BE36 7364 0323 0781– BIC KREDBEBB
een onderdeel van de groep WERKERS: Diestsevest 40, 3000 Leuven – tel. 016 28 64 64 – bedrijfshulp@werkers.be
Met de steun van

