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1. RISICO’S 

- Snijwonde 

- Wegslingeren van materiaal 

- Brandgevaar 

 

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 

Voorbereiding: 

1. Kies de geschikte schijf en snelheid voor het te snijden materiaal  

   - schijf voor slijpen, ontbramen of doorsnijden van metalen 

   - steeds de stekker uittrekken bij vervangen van slijpschijf 

 

2. Controleer de slijper op: 

   - voldoende klemming van de schijf 

   - goede staat (barsten, beschadigingen, …) van de schijf   

   - aanwezigheid tweede handgreep 

   - aanwezigheid van de beschermkap 

 

3. Verwijder alle ontvlambare materialen uit de omgeving en voorzie een draagbare brandblusser  

4. Baken de werkzone af 

5. Stel het te slijpen werkstuk vast op 

 

Slijpen: 

1. Neem een stabiele houding aan 

2. Neem de slijper vast met de ene hand aan de bediening en de andere aan de tweede handgreep  

Let op: bij sommige types ontstaat een schok bij opstarten 

3. Laat de schijf op snelheid komen alvorens te gebruiken 

4. Vermijd bruusk contact van de schijf op het werkstuk 

Let op voor blokkeren en wegschieten van de slijper 

5. Volg op in welke richting de vonken wegvliegen en scherm af indien nodig 

6. Rem de schijf niet af op de grond 

7. Leg de slijper pas weg als de schijf stilstaat 

 

 

3. FOTO’S/ TEKENINGEN 
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4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM’S 

 indien nodig:   

 

5. AANDACHTSPUNTEN 

 

 

 

- Maak loshangende kledij vast        

- Gebruik enkel nauw aansluitende handschoenen      

- Draag steeds brandvertragende kledij        

- Trek de stekker uit het stopcontact bij vervangen van de schijf   

     

 

- Overbrug nooit de tweehandsbediening       

- Slijp nooit zonder tweede handgreep en beschermkap      

- Slijp nooit boven het hoofd        

- Slijp nooit vanop een ladder        

- Slijp nooit in een omgeving met licht ontvlambare of brandbare stoffen   

 

 

 


