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DEEL C - HOOFDSTUK 8 : SCHILDER- en BEHANGWERKEN 
 
1. VOORBE-

REIDING 
        

1.1. Lossen 
materiaal 

23 : val voorwerpen bij behandeling 
- bij overdreven laden van pakketten of 
dozen 

Aandacht bij het stapelen en het 
plaatsen 

   87   

1.2. Stockeren 
materiaal 

23 : val voorwerpen bij behandeling 
- bij het stockeren van de materialen 

    90   

  42 : klemming : 
- tussen transpalet en muren 

    38   

  81 : giftige stoffen : 
- eventueel vrijkomende dampen van 
solventen 

Stockeren van de solventen in 
geventileerde ruimten 

   2   

1.3. Reinigen en 
ontvetten van 
de ondergrond 

33:contact beweeglijke voorwerpen : 
-door hogedrukwaterstraal 

    41   

  81 : giftige stoffen : 
- bij het stofvrij maken 
- bij het ontvetten met oplosmiddel 
- bij het ontvetten met ammonia 

Gebruik van PBM’s (o.a. masker)    1   

1.4. Voorbehan-
delen van de 
ondergrond 

33. contact beweeglijke voorwerpen 
- bij afsteken of afschrapen 
- bij afborstelen met staalborstel 
- bij machinaal schuren 
- bij het plamuren 
 
 

Gebruik van PBM’s (bril, stofmasker, 
...) 

   61   

2. SCHILDEREN 11 : val personen van hoger vlak : 
- bij grotere hoogten (val van ladders of 

Gebruik van stellingen met leuningen 
indien werkvloer hoger is dan 2 m 

   37   
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stellingen) 
  60 : contact koud/warm : 

- ontploffing en rand te wijten aan het 
gebruik van solvents in de omgeving van 
warmtebronnen 

Opbergen en gebruik van 
ontvlambare produkten in 
geventileerde en afgesloten lokalen. 
Verboden te roken . 

   3   

  81 : giftige stoffen : 
- door huidcontact 
- door het inademen van de dampen 
- irritatie door verfspatten of nevel 

Respecteren van de voorschriften van 
de leverancier 

   1   

  90 : andere vormen : 
- brand- en ontploffingsgevaar bij 
gebruik van solventen in de buurt van 
warmtebronnen 

Gescheiden opslag in degelijk 
geventileerde opslagruimten 

   2   

2.1. Met verfrollen 
of -kwast 

33 : projectie in ogen Dragen van PBM-bril    57   

2.2. Pneumatisch 70 : blootstelling aan elektrische stroom: 
- door elektrostatische ladingen 

Gebruik van een CE-gekeurd toestel 
en voorzien van een aarding 

   1   

2.3. Airless spuiten 33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- door een losschietende drukslang 

    28   

  70 : blootstelling aan elektrische stroom: 
- door elektrostatische ladingen 

Gebruik van CE-gekeurd materieel en 
voorzien van een aarding 

   1   

3. BEHANGEN  11 : val personen van hoger vlak : 
-bij grotere hoogten (val van ladders of 
stellingen) 

    37   

  33:contact beweeglijke voorwerp.: 
-snijden aan het snijgereedschap 

    61   

 


