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Aard van de laatste wijziging: Andere lay-out met vermelding van Technische VGM voorschriften. 

 

1. Uitgangspunten industrieel reinigen 
a. Mag alleen uitgevoerd worden door de Site erkende industriële reinigingsfirma’s; 
b. Werkzaamheden worden uitgevoerd conform de SIR richtlijnen. 

 

2. Risico-analyse, training & certificaten 
a. Er dient een risicoanalyse uitgevoerd te zijn van de werkplek in relatie met de werkzaamheden 

en deze dient besproken te worden met de uitvoerenden;  
b. Medewerkers zijn opgeleid conform de SIR richtlijn. 

 
 

3. Werken met toevoegmiddelen / chemicaliën 
a. De te gebruiken toevoegmiddelen / chemicaliën zijn goedgekeurd door de Nyrstar Budel SHEQ 

afdeling; 

b. Veiligheidsinformatieblad van de middelen dient altijd op de werkplek aanwezig te zijn; 
c. De beheersmaatregelen zoals die vermeld staan op het veiligheidsinformatieblad dienen altijd 

toegepast te worden; 
d. Het toevoegen van middelen aan het spuitwater kan de kans op statische elektriciteit 

verhogen. Houd er rekening mee dat aarding nooit volledig kan voorkomen dat de 
vloeistofnevel statisch wordt opgeladen; 

e. Wanneer er hoge druk werkzaamheden plaatsvinden, dan zal ook VGM 230.2 gevolgd moeten 
worden. 

 
 A* 

4. Opstellingseisen 

a. Er dient voorkomen te worden dat werkruimten bij Nyrstar Budel verontreinigd worden door 
emissie van dieselrook;  

b. Slangen over de weg dienen voorzien te zijn van een slangenbrug; 
c. Indien de opstelling (wagen en slangen) of het gebruik leidt tot het blokkeren van wegen of 

vluchtwegen, dan dienen wegsignaleringen en alternatieve routes aangegeven te worde. 
Afdeling Beveiliging dient hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. 

 
 
 
 

 A* 

AFWIJKEN VAN EEN VGM VOORSCHRIFT MAG ALLEEN WANNEER DE NOODZAAK IS AANGETOOND,  
DIT VASTGELEGD IS IN EEN TAAK RISICO ANALYSE, DIE GOEDGEKEURD IS DOOR DE SHEQ AFDELING. 

A: Aanvullende eisen Nyrstar t.o.v. ARBO Wetgeving / Stand der Techniek (*Site aanvulling op de corporate standard). 

 
 


