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UITLEG FOTO
1.
2. Afscherming slijpsteen
3.
4.
5.

● ● Gebruik een slijpmachine voorzien van een losse, deugdelijke noodstop
● en niet een 'noodstop' die enkel de normale aan/uitknop bedient.

slijpsteen in je gezicht of lijf krijgen ● Controleer of de slijpmachine goed vast staat. 
● ● Zorg dat je de draaiende slijpstenen niet aanraakt.
● ● Zorg dat de afstand tussen leunspaan en slijpsteen niet meer dan 3 mm is.

● Verstel de leunspaan alleen als de machine spanningsloos is en geborgd is tegen
ongewenste herinschakeling. Dat geldt ook bij storing verhelpen, onderhoud, 

●
●
●
●
●
●
●

ALGEMEEN AFWIJKINGEN
● ●

●
●
●

Draag veiligheidsbril, gehoorbescherming en bij langdurig gebruik een stofmasker.
Draag nauwsluitende kleding, maak lang haar vast, draag geen sieraden.

Verwijder voor aanvang brandbaar materiaal rond de slijpmachine.
Zet de slijpmachine uit bij onderbreking of beëindiging van het werk.
Ga steeds na of noodstop, kabels, stekkers en de afschermingen in orde zijn.

Draag geen handschoenen.

Controleer of de slijpstenen voldoende rond zijn en het snijvlak recht is.

MAATREGELEN

Slijpmachine 

Slijpmachine

reparatie en schoonmaak. 

INSTRUCTIEKAART DATUM: September 2021

Slijpen van werkstukken of gereedschap

MACHINEGEGEVENS

FOTO

Werk geconcentreerd, laat je niet afleiden.
Laat de machine niet onbeheerd achter.

BEDOELD VOOR:

Slijpsteen

Beschermkappen / Beschermruitjes
Losse noodstop

Leunspaan

Je mag de slijpmachine alleen gebruiken als je hiervoor 
opgeleid bent.

Ga niet werken met de slijpmachine als je geen voorlichting en instructie hebt gehad. En ook 
niet als je gebreken constateert, of als je niet volgens de bovenstaande regels kunt werken. 
Overleg dan met je docent / leidinggevende.Er mag maximaal 1 student bij de slijpmachine staan

RISICO'S

Wegvliegende vonken kunnen brand veroorzaken
Je kunt stof inademen

PICTOGRAMMEN

De slijpstenen kunnen (hand)letsel veroorzaken
Je kunt materiaaldeeltjes of brokstukken van de slijpsteen in 

Gehoorbescherming en 
veiligheidsbril verplicht

Loshangend lang 
haar verboden

Nauwsluitende 
kleding verplicht

Veiligheids-
schoenen 
verplicht

Telefoonnummer bij 
calamiteiten: .....................
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Gevaar voor 
wegspringende 

delen

Brand-
gevaar

Sieraden 
verboden

Handschoenen 
verboden

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.webshopapp.com%2Fshops%2F42480%2Ffiles%2F61334598%2F300x300x2%2Fpictogram-verboden-handschoenen-te-dragen-sticker.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.stickerpoint.nl%2Fverboden-handschoenen-te-dragen.html&docid=aE5gLIsGw-NBhM&tbnid=lTHJGyggzaC4qM%3A&vet=10ahUKEwiqrMqEk-biAhWHI1AKHWA9DtoQMwhFKAIwAg..i&w=300&h=300&bih=931&biw=1920&q=pictogram%20handschoenen%20verboden&ved=0ahUKEwiqrMqEk-biAhWHI1AKHWA9DtoQMwhFKAIwAg&iact=mrc&uact=8
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