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bij 10 kokers fis

FISCHER INJECTIEMORTEL ACTIESET 6005140
Universeel chemisch verankeringsmiddel voor hoge belastingen
in uiteenlopende bouwstoffen. De actieset bestaat uit: 10 kokers
fis v plus 360s, 1 injectiepistool DM S en 1 Fischer coolbox
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fris en milieubewust
gemaakt van 69 gerecycled katoen

CROSSHATCH KORTE BROEK LICHTBLAUW

CROSSHATCH KORTE BROEK ZWART

7421532

7400232

69% Gerecycled katoen, 1% Lycra,
30% Nieuw katoen, maten: 28 t/m 52

69% Gerecycled katoen, 1% Lycra,
30% Nieuw katoen, maten: 28 t/m 50

CROSSHATCH KORTE BROEK DONKER BLAUW
7400034
69% Gerecycled katoen, 1% Lycra,
30% Nieuw katoen, maten: 28 t/m 52
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2021

gratis olympisch
vest

FRISTADS SWEATJACK

FRISTADS KORTE BROEK

7358090

7422644

Stretchstof, 95% polyester, 5% elastaan.
Maten: XS t/m 4XL

Stretchstof, 92% polyester, 8% elastaan.
Maten: 44 t/m 66

bij aanschaf

van deze
korte broek
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WERKEN IN DE ZON: EEN ONDERWERP DAT ZEKER AANDACHT VERDIENT. ALS JE JE ZAKEN
NIET GOED GEREGELD HEBT, KAN WERKEN ONDER WARME OMSTANDIGHEDEN LEIDEN TOT
ZIEKTEVERZUIM OF ERGER.
DE WET:

De werkgever is verplicht om je voor te lichten over de mogelijke risico’s die werken in de zon of onder warme
omstandigheden met zich meebrengt. Tevens is hij verplicht om beschermende middelen ter beschikking te stellen
of je een andere manier van bescherming aan te bieden. Uiteraard moet hij er ook toezicht op houden dat je de
verstrekte bescherming of beschermende middelen ook daadwerkelijk gebruikt. Denk hierbij aan extra verstrekking
van vocht of sportdrank bij zware werkomstandigheden.
De arbeidshygiënische strategie, de volgorde van aanpak die aangegeven is in de Arbowet, is ook hier van toepassing:
liever voorkomen dan genezen. Het heeft de voorkeur om blootstelling aan de zon te vermijden en/of te verminderen,
boven het ter beschikking stellen van zonnebrandmiddelen.

SUN PROTECT 50 PURE

SUN PROTECT DISPENSER

1522415

1522367

Patroon van 1 l voor dispenser 1522367.
SPF50+

Dispenser voor 1 l patroon 1522415.
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DREUMEX ZONNEBRAND

SUN PROTECT 50 PURE

1522684

1522414

150 ml, SPF50+. Foam die
goed smeert en plakt niet.

Tube van 100 ml, SPF50+.

MAATREGELEN OM MEDEWERKERS IN DE OPENBARE RUIMTE TE BESCHERMEN:
WERKPLANNING: Voer werk als het kan in de schaduw uit en drink voldoende. Organiseer de planning zo dat
het werken in de zon tussen 12.00 en 15.00 uur niet nodig is.
AFSCHERMINGEN: Breng steigerkleden of andere schermen aan boven de plek waar gewerkt wordt. Uiteraard
kun je ook gaan werken onder bomen.
ZONNEBRANDMIDDEL: Hoe hoger het getal, hoe langer iemand die beschermd is met zonnebrandcrème in de
zon kan blijven dan iemand zonder bescherming, voordat er zonnebrand optreedt.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM’S): PBM’s worden ter beschikking gesteld door
de werkgever, met duidelijke gebruiksinstructies ten aanzien van uv-werende kleding, nekflap aan de helm/pet,
oogbescherming, enz. Draag kleding die de blote huid bedekt: lange mouwen, een lange broek en bij voorkeur
kleding gemaakt van katoen of van uv-werend materiaal
OOGBESCHERMING: Een goede manier om de ogen te beschermen is een (zonne)bril met uv-filter die het
grootste deel van de schadelijke straling tegenhoudt.
VOORLICHTINGEN EN TOEZICHT HOUDEN: Voorlichting is een must.
TOT SLOT: Wees bewust van de risico’s die je dagelijks loopt tijdens het werken in de buitenruimte.

