
Disclaimer: De lijst van gevaren en preventiemaatregelen is NIET EXHAUSTIEF. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om volledige veiligheidsinformatie en instructies te verstrekken. 1

IntoxicatieIntoxicatie

Risico’s Risico’s 

ValpartijValpartij

Vallen van hoogteVallen van hoogte

ElektrocutieElektrocutie

Hoge drukstraalHoge drukstraal

Persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen

Hoofdbescherming

Oog- en gelaatsbescherming

Gehoorbescherming

Ademhalingsbescherming

Voetbescherming
Handbescherming 

Werkkleddij

Indien nodig: 

◊	 Onafhankelijke adem-
halingsbescherming

◊	 Veiligheidskledij
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10 gouden regels10 gouden regels

• • Controleer of niets in Controleer of niets in 
de weg staat (obstakels, de weg staat (obstakels, 
wanorde, enz.)wanorde, enz.)

• • Lees de Lees de 
gebruiksaanwijzing gebruiksaanwijzing 
en de en de 
voorzorgsmaatregelen voorzorgsmaatregelen 
van reinigingsmiddelenvan reinigingsmiddelen

• • Maak kennis met de veilige en correcte werking Maak kennis met de veilige en correcte werking 
van elk apparaat vóór het eerste gebruikvan elk apparaat vóór het eerste gebruik

• • Zorg ervoor dat er geen knoop in de Zorg ervoor dat er geen knoop in de 
leidingen en de kabels ontstaatleidingen en de kabels ontstaat

• • Houd het spuitpistool van een Houd het spuitpistool van een 
hogedrukreiniger altijd stevig hogedrukreiniger altijd stevig 
met beide handen vastmet beide handen vast

• • Richt nooit het spuitpistool op een Richt nooit het spuitpistool op een 
persoon of een stopcontactpersoon of een stopcontact

• • Raadpleeg, ingeval van toevallige blootstelling Raadpleeg, ingeval van toevallige blootstelling 
of inname van een chemische of inname van een chemische 
stof de aanbevelingen op het stof de aanbevelingen op het 
productetiketproductetiket

• • In geval van lokale projectie spoel In geval van lokale projectie spoel 
de wonde met veel water; bel indien nodig het de wonde met veel water; bel indien nodig het 
antigifcentrum      antigifcentrum      

• • Ingeval van ongeval : Informeer de gebruiker en Ingeval van ongeval : Informeer de gebruiker en 
het uitzendbureauhet uitzendbureau

• • De wonden laten onderzoeken door een De wonden laten onderzoeken door een 
artsarts
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