
DE CHAUFFEURSSCHOENEN 
Beschikbaar in het Kledijbedelingscentrum vanaf 15/07/19 

Nieuwe helm op komst   

Hoe zit het nu weer met de levensduur van helmen? 

De voornaamste aandachtspunten bij de keuze van een 
comfortabele chauffeursschoen  zijn: de soepelheid van 
de zool, het warmte- en koudegevoel, de metaalvrijheid 
en -uiteraard- het algehele comfortgevoel tijdens de 
uitvoering van de taak. Na een uitgebreide voorselectie 
werden er finaal 3 modellen getest door 18 chauffeurs. 
Twee ervan behaalden dezelfde “hoge” scores en werden 
aan het schoenengamma toegevoegd. Ze vervullen een 
specifieke behoefte binnen het assortiment. Dat betekent 
dat ze enkel beschikbaar zijn  voor categorieën 002/003/  
453/455/456/162/163.  Puntenprijs: 1340 kledijpunten. 

De helm “protector” werd uit productie genomen en zal nog slechts tijdelijk in het kledijbedelingscentrum 
beschikbaar zijn. Model ‘evolite’ van het merk JSP wordt de opvolger in het assortiment. De puntenprijs 
blijft 460 kledijpunten. 

De helm scoort op een aantal punten merkelijk  beter dan zijn voorganger. Het is de lichtste helm in 
zijn soort, biedt meer reflectie voor nog meer zichtbaarheid en heeft een uiterst soepele hoofdband 
waardoor hij comfortabel en strak rond het hoofd zit. De draaiknop bevindt zich minder ver naar 
buiten en hindert dus ook minder bij een opstaande kraag. Hij wordt geleverd inclusief kinriem.

Helmen moeten voldoen aan de norm EN 397. In de helmschaal moeten 
minimaal materiaalsoort, productiedatum, omtrek, norm, fabrikant 
en modelbenaming worden vermeld. De beschikbare helmen uit ons 
assortiment zijn uitgevoerd in thermoplastisch ABS en moeten na uiterlijk 
5 jaar vervangen worden.

Belangrijk: Na een zware stoot of klap en indien er andere gebreken 
worden vastgesteld, mogen veiligheidshelmen in geen geval meer worden 
gebruikt! 

Safety Flash - Over en voor veilig werken in de haven

Maandelijkse uitgave van het Gemeenschappelijk Comité voor Preventie & Bescherming, verdeeld aan het bedrijfsmanagement,  
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Maddox S3
waterbestendig, infinergy (by BASF) 

rebounce zool.

Cuban S1P
niet waterbestendig, 

geperforeerd.

In het midden zie je de productiedatum “september 2018”, direct links onder hiervan de materiaalsoort ABS.
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GHS08: gevaarlijk voor de gezondheid op lange termijn.
Deze stoffen kunnen organen beschadigen, kanker veroorzaken en het genetisch materiaal of de vruchtbaarheid en het (on)
geboren kind aantasten. Sommigen kunnen zelf dodelijk zijn bij inademing. We vinden ze ondermeer terug in methanol, 
tolueen, benzeen, loodverbindingen, kwik, asbesthoudende materialen en koolmonoxide. De effecten na een blootstelling 
manifesteren zich meestal  pas op lange termijn.
Het pictogram voor opslag en gebruik is herkenbaar aan de rode kader, de witte achtergrond, een hoofd en romp. 

NIEUW: Fluo-T-shirt High-Vis met lange mouwen 

Gevaarlijke stoffen, zo pak je ze aan!  
Gevaarlijke stoffen zijn een belangrijk aandachtspunt in het streven naar een zo veilig mogelijke werkomgeving.
Hieronder wat je moeten weten over gevaarlijke stoffen GHS08 en GHS09.

Vanaf nu beschikbaar bij het 
kledijbedelingscentrum :
T-shirt fluo-oranje met reflecterende 
accenten

100% katoen    
 Van XS tem 5-XL
206 kledijpunten

GHS09: gevaarlijk voor het aquatisch milieu.
Stoffen die tot deze klasse behoren worden ook wel ‘milieugevaarlijk’ genoemd. Het symbool waarschuwt ervoor dat een stof 
schadelijk is voor het milieu en het water vergiftigt. Tot deze stoffen behoren ondermeer pesticiden en broeikasgassen.
Het pictogram voor opslag en gebruik is herkenbaar aan de rode kader, de witte achtergrond, een boom zonder bladeren, 
vervuild water en een dode vis. 

REMINDER
Nog niet in het bezit van impacthandschoenen?
Rep je naar het kledijbedelingscentrum!

Vanaf 1 juli 2019 moet je ze ook dragen als:
• Je met stukgoed werkt (op kaai en aan boord);
• Je met twistlocks werkt;
• Je kuiperijwerk op roro-kaaien verricht.

IMPACTHANDSCHOENEN


