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THEMAOPPERVLAKTEBEHANDELING & VEILIGHEID

Bescherm uw werknemers  
zoals het hoort
Nog steeds wordt er onvoldoende 
aandacht besteedt aan de bescher-
ming van werknemers tijdens straal-
werkzaamheden. Indien er toch aan 
de veiligheid is gedacht, beantwoor-
den de voorziene persoonlijke be-
schermingsmiddelen (PBM’s) niet of 
onvoldoende aan de wettelijke eisen 
van toepassing op deze arbeidsmid-
delen. 

Phibo Industries biedt een complete vei-

ligheidsuitrusting aan in overeenstem-

ming met de geldende CE– en andere 

wetgeving van toepassing. Een veiligheids- 

uitrusting voor de operator omvat, en niet 

beperkend, een straalhelm met toevoer 

van ademlucht via een beproefde adem-

bescherming van het volledige lichaam (in 

de vorm van een stralerpak), straalhand-

schoenen en veiligheidsschoeisel. Elk van 

deze persoonlijke beschermingsmiddelen 

is in overeenstemming met de geldende 

Europese richtlijn “PBM” 89/686/EEG en 

de geldende toepassingsgebonden Euro-

pese Normen.

De belangrijkste richtlijn waarmee u als 

werkgever zelf rekening moet houden 

bij het ter beschikking stellen van PBM’s 

aan uw werknemers is de sociale richtlijn 

89/656/EEG. Een werkgever of eigenaar 

is onder meer verplicht om enkel veilige 

arbeidsmiddelen ter beschikking te stellen 

aan zijn werknemers, en is daarvoor ook 

hoofdelijk aansprakelijk. In deze richtlijn is 

ook vastgelegd dat de werkgever of eige-

naar niet alleen verantwoordelijk is voor 

de juiste keuze van een beschermings-

middel, maar ook voor het juiste gebruik 

en voor het onderhoud van de geschikte 

PBM’s. Bij vele grote ondernemingen is het 

de taak van de preventieadviseur om er-

voor te zorgen dat binnen het bedrijf alles 

veilig verloopt. Bij kleinere bedrijven is het 

dan soms vaak weer onduidelijk bij wie 

deze functie nu exact is weggelegd. 

Gezien de complexiteit van de wetgeving 

en het kluwen aan normen en richtlijnen is 

dat bovendien geen evidente opgave, noch 

voor grote bedrijven noch voor kleine be-

drijven. Phibo Industries is dan ook steeds 

bereid om met de preventieadviseurs en/

of andere bevoegde personen rond de 

tafel te zitten om hen te wijzen op de te 

volgen wetten inzake straal- en metallisa-

tiewerkzaamheden.
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COMFORTABEL, LICHT EN ADEMEND 
STRALERPAK

Phibo Industries heeft een innovatief pak ontwikkeld voor de 

bescherming van het lichaam bij straalwerkzaamheden waarbij 

het draagcomfort en de veiligheid optimaal zijn. De combi-

natie polyester/carbon zorgt er bovendien voor dat het pak  

antistatisch, vlamwerend en waterafstotend is. De rugzijde 

en de kraag zijn ontworpen in hoogwaardig katoen, wat het 

stralerpak extra comfortabel maakt. Dankzij de lichte stof-

fen ondervindt de operator geen last van het pak, dit in con-

trast met de  conventionele 

straaloveralls die erg zwaar 

zijn en niet of nauwelijks ade-

mend zijn. Phibo Industries 

zorgde er tevens voor dat 

er evenmin via “sluipwegen” 

water, stof of straalmiddel in 

de overall kan binnendrin-

gen. Daarnaast is het straler-

pak voorzien van een handig 

opbergzakje op de borst en 

insteekzakken op de broek-

spijpen voor het aanbrengen 

van kniebescherming.


