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Persoonlijke bescherming in autoschadeherstelbedrijven

Persoonlijke bescherming - een veiligheidsfolder voor autoschadeherstelbedrijven

Er zijn meerdere factoren te overwegen bij het selecteren van de juiste bescherming. Ons doel is u
te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze. Hierbij is het van groot belang dat het gekozen
beschermingsproduct genoeg comfort biedt om te worden gedragen tijdens de gehele periode dat u
wordt blootgesteld aan de gevaren.

Activiteit

Gevaar

Aanbevolen 3M bescherming

Droog schuren en slijpen
Inademing van stof
Oogbeschadiging door
rondvliegende deeltjes
Gehoorbeschadiging

FFP2
06922

FFP2
06923

Veiligheidsbril
2740

Gehoorkap
OPTIME1

Speedglas 100
laskap

Oordoppen
1100EAR

Oordoppen
1100EAR

Lassen
Inademing van lasrook en
ozongas
Oogletsel door UV/IR
straling

Lasrook masker
06920

Veilig

Verf spuiten en mengen

Inademing dampen van
oplosmiddelen

Halfgelaats
masker 6000

Volgelaatsmaskers
6000

Halfgelaats
masker 7000

Versaflo™
V500 regelventiel

Versaflo™
Hoofdkap

werken
werkt!

Volgelaatsmaskers 06941 of 06942
7000

Jupiter™
motorunit

Lijmen, coatings en kitten
Inademing van
oplosmiddelen en nevels
Halfgelaats
masker 6000

Werkgevers zijn verplicht om persoonlijke beschermmiddelen
beschikbaar te stellen. Tevens moeten zij zorgen voor goede
voorlichting, gebruik en onderhoud van deze beschermings
middelen. Daarnaast heeft veilig werken voordelen:

Verfdampmasker
06941 of 06942

Lakcorrectie en polijsten

•
•
•
•

Inademing van stof
Gehoorbeschadiging
FFP2
06922

FFP2
06923

Gehoorkap
OPTIME1

Oordoppen
1100EAR

Deze selectiegids is slechts een algemene leidraad om te bepalen welke producten mogelijk geschikt zijn voor bepaalde toepassingen - dit mag echter niet het enige criterium zijn om een product te kiezen. De keuze
voor de meest geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) hangt af van de specifi eke situatie waarin u werkt en moet worden gemaakt door iemand die kennis heeft van de vastgestelde risico’s, de werkelijke
arbeidsomstandigheden en de beperkingen van de PBM. Details betreffende prestaties en beperkingen staan op de verpakking en de gebruiksaanwijzing van het product. Bij twijfel kunt u contact opnemen met een
veiligheidsdeskundige of 3M.
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Met meer dan 30 jaar ervaring in het produceren van
beschermingsmiddelen die van hoge kwaliteit zijn, is 3M
uw perfecte partner op dit gebied. Onze adem-, gehoor- en
gezichtsbeschermers zijn speciaal ontwikkeld om te zorgen voor
maximale veiligheid en optimaal comfort op de werkplek.
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Motivatie van het personeel
Betere eindresultaten
Hogere productiviteit
Kostenbesparingen
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1. Identificeren: stel vast welke gevaren er zijn.
2. Beoordeling: bepaal de kans van optreden en de mogelijke
gevolgen.
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4. Monitoring: houd toezicht op het gebruik van de PBM en zorg
voor goede instructies in het gebruik.

Instandhouding van
de productiviteit
Twee zeer belangrijke factoren bij het selecteren en dragen van
persoonlijke beschermingsmiddelen zijn comfort en gebruiksgemak.
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Vraag uw 3M vertegenwoordiger of distributeur naar de mogelijkheden.
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Al deze punten maken het u erg gemakkelijk om ervoor te zorgen
dat uw werknemers worden beschermd en de productiviteit in stand
wordt gehouden.
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Wij hebben een uitgebreid assortiment aan maskers. Een combinatie
van ergonomische ontwerpen, superieure comfortvoorzieningen
en een gepatenteerde technologie levert een bijdrage aan
het gemakkelijker ademhalen en comfortabele bescherming
tegen gevaren. Ook op het gebied van gehoorbescherming en
oogbescherming biedt 3M een uitgebreid assortiment.
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Onze producttraining is gebaseerd op vele
jaren van klantonderzoek, uitgevoerd op het
gebied van beroepsgezondheid en veiligheid.
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Voor het optimaliseren van de bescherming
is het essentieel dat de gebruikers weten
wanneer ze welke bescherming moeten
gebruiken en hoe de bescherming
gedragen moet worden. 3M experts bieden
mogelijkheden voor verschillende soorten
trainingen en bieden u ook een scala aan
eenvoudig te gebruiken opleidingsmiddelen
voor adembescherming zoals posters en
video’s.
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Het volgende eenvoudige vier-stappenplan
helpt u alvast op weg bij het maken van de
juiste keuze:
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Wegwerp en herbruikbare maskers zijn
alleen effectief als er een goede sluiting
tussen de randen van het masker en het
gezicht is. Als dit niet het geval is, dan
beschermt het masker niet langer meer
optimaal.

Onze ervaren technische en commerciële
professionals zijn opgeleid om u te helpen
bij het identificeren van problemen en het
zoeken naar de juiste oplossingen.

3. Maatregelen: bepaal welke PBM noodzakelijk zijn en houd
rekening met comfort.
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Het selecteren van de juiste beschermings
middelen is van cruciaal belang.
Onvoldoende bescherming kan leiden tot
gezondheidsproblemen die na verloop van
tijd ernstige gevolgen kunnen hebben.

Vezels
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Werkgevers zijn bij wet verplicht om
risico’s op de werkplek in kaart te brengen.
Vervolgens moeten zij ervoor zorgen dat de
veiligheid en gezondheid van werknemers
en andere mensen die een risico lopen niet
in gevaar komen. Een risicobeoordeling
helpt bij het vaststellen van de gevaren op
de werkplek, zodat passende preventieve
maatregelen kunnen worden genomen.

Nevel

3M is wereldleider op het gebied van
persoonlijke bescherming en kan u als
geen ander helpen bij het maken van de
juiste keuze als het gaat om persoonlijke
beschermingsmiddelen.
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Hogere
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Stof

Werken in een autoschadeherstelbedrijf stelt
u en uw werknemers bloot aan een reeks
van gevaarlijke stoffen. Deze stoffen zijn niet
allemaal even zichtbaar. Zoals bijvoorbeeld:
vezels, schuurdeeltjes, slijp- en of polijstdeeltjes,
lasrook, gassen, dampen en nevels van verf,
oplosmiddelen, lijmen, sealers, etc.
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De juiste keuzes
maken

Bewust zijn van
de risico's
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persoonlijke bescherming
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De belangrijkste aandachtspunten bij
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