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TRAITEMENT DE SURFACE & SECURITETHEME

Preventie en veiligheid
vanuit de directie tot op de werkvloer

Jarenlang wordt bij de bedrijvengroep 

Galvacoat Steelcoat en Metalix aandacht 

besteed aan preventie en veiligheid. De  

interne preventieadviseur heeft een ruime 

ervaring opgebouwd en door zijn functie in 

de technische dienst kan hij de veiligheids-

knelpunten zeer goed inschatten. Naast 

deze interne preventieadviseur niveau  

3 heeft één van de directieleden nu ook 

de opleiding preventieadviseur niveau 2 

gevolgd. We dragen preventie en veilig-

heid hoog in het vaandel en vinden het 

onontbeerlijk dat ook op directieniveau 

voldoende betrokkenheid en kennis aan-

wezig is. Oppervlaktebehandeling van me-

talen brengt namelijk enkele uitdagingen 

met zich mee op vlak van preventie en 

veiligheid.

PERSOONLIJKE 
BESCHERMMIDDELEN

Bij Metalix hebben de arbeiders op elke 

afdeling hun persoonlijke beschermings-

middelen eigen aan de werkzaamheden 

die ze moeten uitvoeren. Op basis van een 

risicoanalyse i.v.m. chemische agentia heb-

ben we voor de natlakafdeling de PBM’s 

samengesteld. De natlakkers moeten naast 

hun veiligheidsschoenen, werkkledij, spui-

toverall en spuithandschoenen tijdens het 

dragen ter bescherming van de gassen die 

vrijkomen. Tijdens het handstralen worden 

rubberen laarzen met stalen tip gedragen, 

samen met een juten pak dat bestand is 

tegen de ijzeren straalkorrels. Tevens dra-

gen ze straalhandschoenen en een straal-

helm. De metalliseurs moeten dan weer 

hun veiligheidsschoenen dragen, lederen 

handschoenen en een lederen jas. Ook zij 

hebben een speciale luchtkap. 

Bij Galvacoat Steelcoat dragen de poeder-

spuiters veiligheidsschoenen, werkkledij, 

spuitoverall en spuithandschoenen. Echter 

dragen zij geen volgelaatsmaskers, maar 

een stofmasker aangezien het poeder be-

staat uit kleine stofdeeltjes.

Verder hebben we zowel bij Metalix als bij 

Galvacoat Steelcoat geluidsmetingen laten 

uitvoeren. Op basis daarvan wordt ook 

ten alle tijden gehoorbescherming aan-

geboden en gedragen. Ook is helmdracht 

steeds verplicht bij het betreden van de 

productiehallen.

Niet enkel de arbeiders, maar ook de 

bedienden moeten voorzien zijn van de 

nodige PBM’s wanneer zij de productieaf-

deling betreden. Een helm en veiligheids-

schoenen zijn dan ook voor hen verplicht 

te dragen. 

COLLECTIEVE BESCHERM-
MIDDELEN

Verder zijn ook collectieve beschermings-

middelen aanwezig. Denk hierbij maar aan 

de noodzakelijke afzuigingen, maar ook de 

-

bruiken voor helmdracht. Productieleiders 

en afdelingsverantwoordelijken krijgen een 

rode helm, leden van de technische dienst 

een blauwe, productiemedewerkers een 

gele en tot slot bedienden en bezoekers 

een witte. 

Bij Metalix is werken met een rolbrug es-

sentieel; niet alleen voorzien wij onze vaste 

medewerkers van de juiste opleiding, ook 

de hijsmiddelen zelf worden om de drie 

maanden gekeurd door een erkend keu-

ringsorganisme. Elke hijsketting heeft een 

eigen draagkracht en deze is duidelijk ken-

-

plaatjes. 

Omdat het onvermijdelijk is dat derden op 

de site werken komen uitvoeren, hebben 

wij ook voor hen voorschriften uitgewerkt. 

Het is van groot belang dat ook zij op de 

hoogte zijn van onze procedures en in-

terne regels.

Om naleving van de interne voorschriften 

te garanderen wordt er maandelijks een 

onaangekondigde interne rondgang geor-

ganiseerd. De rondgang gebeurt steeds 

door een verschillend team. De laatste 

rondgang gebeurde bijvoorbeeld door 

beide preventieadviseurs bijgestaan door 

-

ker kan namelijk ook zeer veel bijdragen 

tijdens deze rondgang. Op basis hiervan 

gaan we steeds een actieplan opstellen 

waarin de knelpunten opgesomd worden. 

Ieder actiepunt krijgt een verantwoordelij-

ke en een deadline toegekend om zo tijdig 

de juiste maatregelen te kunnen treffen.

BRANDVERTRAGENDE 
COATINGS, ONZE SPECIA-
LITEIT

Als oppervlaktebehandelaar worden ook 

speciale coatings die de veiligheid van 

onze maatschappij verhogen aangebracht: 

Metalix spuit namelijk op regelmatige ba-

sis brandvertragende verf. Dit heeft tot 

gevolg dat het brandgedrag van het ma-

teriaal zelf vertraagt. Het zorgt voor een 

langere draagkracht als een constructie te 

maken krijgt met extreme hitte en vuur. 

De verf kan niet voorkomen dat staal be-

zwijkt onder brand, maar het kan het pro-

ces wel vertragen en aldus voor extra tijd 

zorgen in brandsituaties om bijvoorbeeld 

personen te evacueren.
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