VEILIGHEIDSPLAN
Nr.

VERRICHTINGEN

RISICO’S =
MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

PREVENTIEMAATREGELEN
INSTRUCTIES

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

DEEL C - HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING
1.
1.1.

1.2.

DEKVLOER CHAPE
ruimen van de
ondergrond
plaatsen PVCfolie

1.3.

plaatsen van
afstandsblokjes

1.4.

plaatsen van
wapeningsnetten

12 : val personen begane grond :
- struikelen

Onmiddellijk ruimen en afvoeren van
het afval

36

31 : treden op voorwerpen :
- trappen op scherpe voorwerpen
12 : val personen begane grond :
- struikelen

8

23 : van voorwerpen tijdens
behandeling:
- val van PVC-rol
31 : treden op voorwerpen :
- uitglijden op PVC
33 : contact beweeglijke voorwerpen
- bij het doorsnijden van de PVC
51: inspanning, verkeerde beweging bij
behandeling :
- rugklachten bij stereotiepe houdingen
12 : val personen op begane grond :
- stappen op tralies

59

23 : val voorwerpen tijdens behandeling:
- bij het (ver)plaatsen van de netten
32 : contact onbeweeglijke voorwerpen :
- snijwonden uiteinden tralies
33 : contact beweeglijke voorwerpen
- snijden aan de wapening

DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING

40

6
Aandacht bij het snijden

49

Regelmatig van houding veranderen

40

Dragen van PBM-schoenen

49

-steeds met 2 personen)
-dragen van PBM’s (handschoenen)
Dragen van handschoenen

73

Dragen van PBM’s (handschoenen en
bril)

83

38
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VEILIGHEIDSPLAN
Nr.

1.5.

1.6.

VERRICHTINGEN

aanmaak van
de chape

opspuiten van
de dekvloer

RISICO’S =
MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

- bij het doorslijpen van het staal
42 : klemming :
klemming tussen wapening en muren
40 : klemming tussen beweeglijke
voorwerpen :
- handen ofvingers geklemd in machine
om de chape voor te bereiden
81 : giftige stoffen :
- bij contact met de cement
12 : val personen begane grond :
- struikelen over de bedekte wapening
51 : inspanning, verkeerde beweging bij
behandeling :
- plaatsen van chape op basisvloer
81: giftige stoffen :
- bij contact met de chape

2.

2.1.

2.2.

INDUSTRIELE
VLOEREN
(polybeton)
12 : val personen begane grond :
ruimen van de
- struikelen
ondergrond
plaatsen van
PVC-folie

PREVENTIEMAATREGELEN
INSTRUCTIES

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

Dragen van PBM’s (handschoenen)

30

Gebruik van aangepaste machines
(werkuitrusting) en/of label CE

17

Gebruik van PBM’s (handschoenen)

1

Dragenv an PMB-schoenen

27

Ter beschikking stellen van
mechanische middelen (chape-pomp)

22

Gebruik van PBM’s (o.a.
veiligheidslaarzen)

2

Onmiddellijk ruimen en afvoeren van
het afval

36

31 : treden op voorwerpen :
- trappen op scherpe voorwerpen
12 : val personen begane grond :
- struikelen

8

23:val voorwerpen tijdens behandeling :
- val van PVC-rol
31 : treden op voorwerpen :
- uitglijden op PVC
33 : contact beweeglijke voorwerpen
- bij het doorsnijden van de PVC

40

DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING

40

6
Aandacht bij het snijden

49
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VEILIGHEIDSPLAN
Nr.

VERRICHTINGEN

2.3.

plaatsen van
afstandsblokjes

2.4.

plaatsen van
wapeningsnetten

2.5.

2.6.

2.7.

3.

opspuiten beton

polieren beton

zagen beton

RISICO’S =
MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

PREVENTIEMAATREGELEN
INSTRUCTIES

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

51: inspanning, verkeerde beweging bij
behandeling :
- rugklachten bij stereotiepe houdingen
12 : val personen begane grond :
- stappen op tralies

Regelmatig van houding veranderen

40

Dragen van PBM-schoenen
Behandeling door 2 personen

49

23:val voorwerpen tijdens behandeling:
-bij het (ver)plaatsen van de netten
33 : contact beweeglijke voorwerpen
- snijden aan de wapening
- bij het doorslijpen van het staal
42 : klemming :
- klemming tussen wapening en muren
12 : val personen begane grond :
- struikelen over de bedekte wapening

-steeds met 2 personen
-dragen van PBM’s (handschoenen)
Dragen van PBM’s (handschoenen en
bril)

73

Dragen van PBM’s (handschoenen)

30

Dragen van veiligheidsschoeisel
Eventueel gebruik van netten met
kleine mazen
Gebruik van PBM’s (o.a.
veiligheidslaarzen)
Gebruik van aangepaste helikopter
en/of CE-label

48

Voorzien van degelijke ventilatie

1

Dragen van PBM’s (bescherming
oren)

1

81: giftige stoffen :
- bij het spatten van de beton
33 : contact beweeglijke voorwerpen :
-schroefblad
-helikopter
-projectielen van beton
81 : giftige stoffen :
- uitwasemingen in besloten ruimten
90 : andere vormen :
- blootstelling lawaai
33 : contact beweeglijke voorwerpen
- contact met het zaagblad
- pojectie van steentjes
90 : andere vormen :
- lawaai

83

1
49

49

Dragen van gehoorbescherming

1

STENEN

DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING
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Nr.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

VERRICHTINGEN
VLOEREN
(natuursteen,
marmer, ...)
ruimen van de
ondergrond
aanvoeren van
de materialen

plaatsen van de
materialen

zagen

MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

PREVENTIEMAATREGELEN
INSTRUCTIES

12 : val personen begane grond :
- struikelen

Onmiddellijk ruimen en afvoeren van
het afval

RISICO’S =

31 : treden op voorwerpen :
- trappen op scherpe voorwerpen
23 : val voorwerpen bij behandeling
- bij overdreven laden van pakketten of
dozen
42 : klemming :
- tussen de verschillende pakketten
- tussen transpalet en muren
51 : inspanning verkeerde beweging bij
behandeling :
- behandeling om de materialen te
vervoeren
23 : val voorwerpen bij behandeling :
- val van te plaatsen materialen
51 :inspanning, verkeerde beweging bij
behandeling :
- rugklachten bij stereotiepe houdingen
33 : contact beweeglijke voorwerpen
- pojectie van steendeeltjes bij het
doorslijpen
- snijden aan scherpe randen
- contact met neergelegde slijpschijf
70 : blootstelling aan elektrische stroom
90 : andere vormen :
- lawaai
- stof (afgesloten ruimten)

DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

36
8

Aandacht bij het stapelen en
verplaatsen

93

Voorzien van voldoende plaats

39

Mechanische behandeling

51

67
Regelmatig van houding veranderen

37

Gebruik van PBM’s (bril)

49

Gebruik van CE-gekeurd materieel
Dragen van PBM’s (gehoor- en
adembescherming)

1
1
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WERF

VEILIGHEIDSPLAN
Nr.

3.5.
4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

VERRICHTINGEN
dichtgieten van
de voegen
TEGELVLOEREN
chape dekvloer
aanvoeren van
de materialen

aanmaken van
de lijm
plaatsen van de
tegels

zagen

RISICO’S =
MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

81 : giftige stoffen :
- bij contact met de specie

PREVENTIEMAATREGELEN
INSTRUCTIES

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

Dragen van handschoenen

2

23 : val voorwerpen bij behandeling
- bij overdreven laden van pakketten of
dozen
42 : klemming :
- tussen de verschillende pakketten
- tussen transpalet en muren
33 : contact beweeglijke voorwerpen :
- contact met mengmachine in werking

Aandacht bij het stapelen en
verplaatsen

93

Voorzien van voldoende plaats

39

81 : giftige stoffen :
- bij het spatten van de specie
32 : contact onbeweeglijke voorwerpen :
- snijwonde op scherf of rand van
scherp aardwerk
51: inspanning, verkeerde beweging bij
behandeling :
- rugklachten bij stereotiepe houdingen
33 : contact beweeglijke voorwerpen
- pojectie van steendeeltjes bij het
doorslijpen
- snijden aan scherpe randen
- contact met neergelegde slijpschijf

Inachtneming van voorschriften van
fabrikant (veiligheidsfiche)

70 : blootstelling aan elektrische stroom
90 : andere vormen :
- lawaai

zie hoofdstuk 1.

DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING

103
2
35

Regelmatig van houding veranderen

37

Gebruik van PBM’s (bril)

49

Gebruik van CE-gekeurd materieel
Dragen van PBM’s (gehoor- en
adembescherming)

1
1
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0 ,50
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RISICONIVEAU
WERF

VEILIGHEIDSPLAN
Nr.

4.6.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

VERRICHTINGEN

dichtgieten van
de voegen
ANDERE
TYPEN
VLOEREN
(lino, parket,
kurk,
vasttapijt, ...)
voorbereiden
van de
ondergrond
aanvoeren van
de materialen

aanmaken van
de lijm

plaatsen van de

RISICO’S =
MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

PREVENTIEMAATREGELEN
INSTRUCTIES

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

- stof (afgesloten ruimten)
81 : giftige stoffen :
- bij contact met de specie

Gebruik van PBM’s (handschoenen)

1

12 : val personen begane grond :
- struikelen

Onmiddellijk ruimen en afvoeren van
het afval

24

31 : treden op voorwerpen :
- trappen op scherpe voorwerpen
23 : val voorwerpen bij behandeling
- bij overdreven laden van pakketten of
dozen
42 : klemming :
- tussen de verschillende pakketten
- tussen transpalet en muren
33 : contact beweeglijke voorwerpen :
- contact met beweeglijk deel van
mengelaar
60 : contact koud/warm :
- brand, ontploffing te wijten aan
solventen en dampen van sommige
soorten lijm
81 : giftige stoffen :
- bij het spatten van de specie
51: inspannnig, verkeerde beweging bij
behandeling :

DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING

5
Aandacht bij het stapelen en
verplaatsen

87

38

33

Opbergen en gebruiken in
geventileerde lokalen.
Verboden te roken tijdens het werken

2

0,5
Regelmatig van houding veranderen

23
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WF
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à 1,5

RISICONIVEAU
WERF

VEILIGHEIDSPLAN
Nr.

5.5.

VERRICHTINGEN
materialen
snijden

RISICO’S =
MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

- rugklachten bij stereotiepe houdingen
23 : val voorwerpen bij behandeling
32 : contact onbeweeglijke voorwerpen :
- snijden met “stanley”
33 : contact beweeglijke voorwerpen
- snijden aan scherpe randen
- contact met snijmes
- contact met zaagmachine
51 : inspanning, verkeerde beweging bij
behandeling :
- werken in stereotiepe houding
90 : andere vormen :
- stof (afgesloten ruimten)

DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN
HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING

PREVENTIEMAATREGELEN
INSTRUCTIES

Gebruik van PBM’s (bril en
handschoenen)
Aanhoudend aandachtig zijn tijdens
het snijden.

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

54
28
61

Regelmatig veranderen van houding
tijdens het werken

29

Dragen van PBM’s (gehoor- en
adembescherming)

1
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RISICONIVEAU
WERF

