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Voor meer inlichtingen of vragen rond veiligheid kijk op cepa.be of mail naar  infoPB@cepa.be

Preventief te werk gaan is nog 
steeds de beste manier om veillig te 
werken. Daarom worden de Material 
Safety Data Sheets (MSDS) door de 

gemeenschappelijke interne dienst 
en de betrokken bedrijven in een 
voor iedereen begrijpelijke vorm en 
taal omgezet.  

Samen met de bedrijfsarts 
worden informatiebladen 
opgesteld die vervolgens 
door de werkgevers aan 
havenarbeiders en logis- 
tiek personeel worden 
bezorgd. 
Een aantal van deze 
informatiedocumenten 
werden nu ook tot vei-

ligheidsintructiekaarten verwerkt 
omdat de producten waarvan sprake 
bij meerdere bedrijven worden 
behandeld. Een voorbeeld daarvan 
vindt u hierbij.

Wens je meer informatie of heb je 
vragen over gevaarlijke producten, 
neem dan contact op met je werk-
gever. Indien nodig kan je daarna 
nog altijd een beroep doen op de 
Gemeenschappelijke Interne Dienst 
voor Preventie & Bescherming.

Vanaf medio september zijn er in 
het bedelingscentrum nieuwe hand-
schoenen beschikbaar.  Het gaat om 
gebreide handschoenen met een 
latexcoating, de Ansell Powerflex
80-100, de zomerversie van de 
fluogeel/blauwe handschoenen 
(kuiperhandschoenen type 2) die 
sinds vorig jaar worden aangeboden. 

De handschoenen zijn bedoeld voor 
algemeen gebruik bij goederen-
behandeling. Ze zijn uitermate slijt- 
en vormvast, hebben goede mecha-
nische eigenschappen en zijn zeer 
comfortabel om te dragen. 
De gerimpelde afwerking van de 
latexcoating zorgt zowel in natte als 
droge omstandigheden voor een uit- 
stekende greep. Je kan de handschoe-
nen zelfs wassen.

De handschoenen zijn verkrijgbaar  
in verschillende maten, voor 64 ptn, 
in het Cepa kledijbedelingscentrum.

Hou er wel rekening mee dat ze 
geen bescherming bieden tegen 
gevaarlijke producten!

Bestaande handschoen 
winterversie
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Informatiebladen ‘gevaarlijke producten’
verduidelijkt en vereenvoudigd

Winterhandschoenen, nu ook in handige zomerversie!

Alle gemeenschappelijke kaarten zijn beschikbaar via: 
www.cepa.be > preventie en bescherming > 
instructiekaarten/aandachtspunten > Seveso.

Nieuwe handschoen
zomerversie
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Staalkabels en kabelmatten zijn 
vaak gebruikt aanslagmateriaal. 
Het is dus van groot belang dat ze 
correct gebruikt worden en steeds 
in goede staat verkeren. Daarom 
moet elk stuk aanslagmateriaal 
driemaandelijks door een erkend 
organisme worden gekeurd.  De 
werkgever ontvangt hiervan een 
verslag.  Maar ook de visuele keuring 
van het material voor en tijdens elke 
behandeling is een noodzakelijke 
vereiste. 
Omdat het niet altijd duidelijk is 
wanneer een wire moet worden 
afgekeurd, sommen we de belang-
rijkste afkeuringscriteria hiernaast 
nog even op:

Wires steeds afkeuren bij:
1. Beschadigde draden of 

strengen
 Indien over een lengte van 10x de 

kabelomtrek het aantal zichtbaar 
gebroken draadjes 10% of meer 
bedraagt van het totaal aantal 
draadjes waaruit de staalkabel is 
samengesteld, moet de kabel wor-
den afgekeurd.

2. Scheuren, breuken en 
vervormingen van klemmen 
(eindverbindingen)

3. Roestvorming

4. Kinken

Wees voorzichtig met wires. Afkeuren indien nodig!

Nieuwe pictogrammen gevaarlijke stoffen    deel 8

Licht ontvlambaar(F)

              Huidig pictogram Betekenis
Licht ontvlambare stoffen ontbranden als er een 
ontstekingsbron (vlam, vonk, warmte,…) in de 
buurt is.

Let op:  Het pictogram voor zeer licht ontvlambaar 
en licht ontvlambaar is identiek, enkel de kenletter 
verschilt: F+ voor zeer licht ontvlambaar en F voor 
licht ontvlambaar.

Op 20 januari 2009 werd een nieuwe wetgeving voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische 
stoffen van kracht.  Er geldt nog een overgangsperiode tot 1 december 2010.  In de vorige S-mails hebben we al 
7 nieuwe pictogrammen voorgesteld.  Hier volgt het achtste pictogram voor gevaarlijke stoffen..

Nieuw pictogram

3. Roestvorming 4. Kinken

1. Beschadigde draden of strengen


