Veiligheid bij het onderhoud van kassen

Algemeen

Ter voorkoming van verwonding aan draaiende delen

Om verschillende redenen kunnen de huidige kas-

• Langzaam draaiende assen of pijpen kunnen ernstige

constructies steeds lichter worden. Hierdoor kan er een

ongevallen veroorzaken, zorg er dus voor dat (computer-

gevaar bestaan dat een moderne kasdakreinigingsmachine

gestuurde) luchtramen en schermdoek uitgeschakeld zijn

te zwaar wordt voor de kas. Het is daarom verstandig dit bij

als u in de kap werkt.

nieuwbouw vooraf met de betrokkenen te bespreken als u
uw dek mechanisch gaat (of laat) reinigen.

• Zorg dat deze niet zonder uw toedoen ingeschakeld
kunnen worden. Gebruik eventueel een sleutelschakelaar
en houd de sleutel bij u.

Enkele tips

Ter voorkoming van elektrocutie

(deze gelden ook als u het onderhoud uitbesteedt)

• Maak het gehele circuit spanningsvrij als u aan de
elektrische installatie werkt.

Ter voorkoming van het vallen van hoogte
• Werk met een ladder of een rolsteiger die stabiel staat,
denk aan:

• Zorg dat de spanning er niet zonder uw toedoen weer
opgezet kan worden (bijvoorbeeld door de meterkast op
slot te draaien).

- stevige stroeve ondergrond;
- ladderschoenen of antisliprubbers;
- aanhaken of vastzetten.
• Werken vanaf een heftruck is alleen toegestaan met een
officiële werkbak.

Ter voorkoming van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen
• Houd rekening met de herbetredingstijd na een toepassing met bestrijdingsmiddelen (algemeen 8 uur).

• Loop alleen door de goot als de constructie dit toelaat én

• Bedenk dat aan alle kasonderdelen hoge concentraties

• gebruik een hulpmiddel dat voldoende houvast biedt en

(resten van) bestrijdingsmiddelen kunnen zitten die

het gewicht spreidt.
• Werk bij het vervangen van ruiten altijd met minimaal
twee personen.

gemakkelijk door de huid opgenomen worden. Bescherm
de huid als u blootstelling verwacht en was uw handen
frequent.

• Laat tijdens het vervangen van ruiten geen personen in
die kas werken.

Ter voorkoming van verwonding aan glas

Ter voorkoming van blootstelling aan andere
gevaarlijke stoffen
• Kasdekreinigingsmiddelen kunnen zeer corrosief en/of

• Werk zoveel mogelijk van binnenuit.

schadelijk zijn. Lees zorgvuldig het veiligheidsinformatie-

• Vervang glas alleen bij windstil weer.

blad en het etiket en gebruik de juiste huid-, oog- en

• Gebruik geschikte zuignappen.

adembeschermingsmiddelen.

• Til in uw eentje nooit meer dan 25 kg.
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• Draag handschoenen met polsbescherming en stevige
kleding bij het werken met glas.

Leg bij het uitbesteden van werk de afspraken over
veiligheid en bedrijfshulpverlening schriftelijk vast.

• Zorg dat er niemand in de kap aanwezig is tijdens het
vervangen van ruiten.

Kijk voor meer informatie op www.stigas.nl.
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