VEILIG WERKEN MET KWARTSSTOF

PRAKTISCHE TIPS VOOR WERKNEMERS IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE
Medewerkers in de installatie- en isolatiebranches komen regelmatig in aanraking met kwartshoudende bouwstoffen zoals betonsteen, (kalk)zandsteen en cellenbeton. Aan het werken met kwartsstof zijn risico’s verbonden die
kunnen leiden tot silicose (stoflongen) en zelfs longkanker. Met de onderstaande praktische tips kunt u de risico’s
beperken en concrete maatregelen treffen voor het inrichten van een veilige werkplek.
Om veilig werken te bevorderen, bieden wij u graag een overzicht van risico’s en tips bij het werken met kwartsstof.
Meer informatie over de risico’s en de te treffen maatregelen vindt u in de Arbocatalogus.

RISICO

TIPS

• Het (onvoorzien) vrijkomen van kwartsstof.

• Stop direct met werkzaamheden wanneer sprake is van een
(onvoorzien) stofprobleem en bespreek dit met de werkplekleiding.
• Kies voor werkmethoden waarbij weinig kwartsstof vrijkomt.
Gebruik apparatuur met afzuiging en/of watertoevoer bij het
zagen, boren, frezen, hakken, stralen of schuren van materiaal.
• Laat materiaal zoveel mogelijk op maat aanleveren.
• Zorg bij binnenwerk voor goede ventilatie door ramen en
deuren te openen.
• Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
en bespreek deze met de werkplekleiding.
• Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit om risico’s
te identificeren en te elimineren.
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• Het (onvoorzien) vrijkomen van kwartsstof.

• Draag bij werkzaamheden zonder stofafzuiging zowel binnen
als buiten een volgelaatsmasker met P3-filter.
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• Een snuitje (“Gamma-masker”) zorgt niet voor voldoende

..........................................................................................
bescherming!

• Wissel werkzaamheden die het vrijkomen van kwartsstof
veroorzaken zoveel mogelijk af met andere werkzaamheden
en met andere collega’s.
• Gebruik in plaats van een bezem of perslucht een industriële
stofzuiger om de werkplek schoon te houden. Gebruik hulpstukken voor stofbestrijding.
• Gebruik de kruiwagen alleen voor grof puin en stort alleen via
een stortkoker.

De volledige Arbocatalogus Veilig werken met kwartsstof voor de Installatie- & Isolatiebranches
is te vinden op WWW.II-MENSENWERK.NL/ARBOCATALOGUS.
Let op: deze catalogus wordt regelmatig vernieuwd!

