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DEEL C - HOOFDSTUK 6 : BEKLEDING BINNENMUREN 
 
1. BEPLEISTE-

RING 
        

1.1. Ladders en 
stellingen 

11 : val personen van hoger vlak : 
- tijdens het plaatsen van de stelling 

Voorschriften voor personeel ivm 
opstelling 

   37   

1.2. Aanvoeren 
materialen 

23 : val voorwerpen bij behandeling  Gebruik van hulpmiddelen (b.v. 
kruiwagen) voor o.a. het verplaatsen 
van kleine hoeveelheden 

   98   

1.3. Mengen van de 
materialen 

33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- met de menger 

De menger aanslaan met beide 
handen 

   43   

  81 : giftige stoffen :  
- huidcontact met de kalk 

Dragen van PBM’s (o.a. 
handschoenen) 

   0,5   

1.4. Aanbrengen 
materialen 

23 : val voorwerpen bij behandeling      98   

2. AFWERKING 11 : val personen van hoger vlak : 
- bij het gebruik van ladders en/of 
stellingen 

Gebruik van stellingen met leuningen 
indien werkvlak meer dan 2 m hoog 
is 

   58   

  12 : val personen begane grond : 
- uitschuiven op restanten materiaal 

Regelmatig reinigen van de werkvloer    17   

2.1. Faience 33 : contact beweeglijke voorwerpen 
-scherven tijdens het zagen/versnijden 
van de stenen 

Dragen PBM’s (o.a. bril, ...)    30   

  81:giftige stoffen : 
huidcontact met mortel-lijm 

Dragan PBM handschoenen       

2.2. Behangpapier 33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- tijdens het snijden van het papier 
 

    30   
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2.3. 

 
Schilderen 

 
60 : warmte-koude : 
- brand tijdens het gebruik van solventen 

 
Voldoende ventilatie  

    
3 

  

  81 : giftige stoffen : 
- verven 

Respekteren van de voorschriften van 
de leverancier 
Niet roken tijdens de werken 

   1   

2.4. Hout 33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- tijdens het verzagen 

Gebruik van conforme zaagmachine 
met degelijke beveiligingen 

   61   

  40 : klemming : 
- contact met de hamer 

    21   

 


