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RICHTLIJNEN VOOR VEILIG GEBRUIK VAN 

CHEMISCHE BESCHERMENDE KLEDING 

           Voorbereiding om      
het pak 

              uit te trekken 
 Het pak moet worden uitgetrokken in een 

veilige, geschikte ruimte, die ontsmettings- 
of afspoelfaciliteiten heeft. 

 Spoel de handschoenen en laarzen af met 
water, en veeg een eventueel 
ademhalingsapparaat schoon. 

 Droog of veeg eventueel overtollig water 
weg van boven naar onder. 

 Verwijder eventuele extra tape van de 
handschoenen en verwijder dan de 
handschoenen.  

                           Voorbereiding  

 Controleer of het geselecteerde pak het juiste beschermingsniveau 
biedt tegen mogelijke gevaren. 

 Controleer of het geselecteerde pak de juiste maat heeft.  

 Zorg ervoor dat de kleedruimte schoon is en vrij van besmetting.  

 Verwijder het pak uit de verpakking en controleer zorgvuldig of het  
niet beschadigd is.. 

 Verwijder alle scherpe objecten uit uw zakken, om beschadiging te 
vermijden bij het aantrekken. 

 Verwijder alle veiligheidsschoeisel voor gemak bij het aantrekken.  
 

 Enlever les chaussures de sécurité pour faciliter l’enfilage. 
 

                 Verwijdering  
 

 Plaats het pak in de aangewezen afvalbak. 

 Verwijder eventuele 
ademhalingsbescherming 

 Volg het veiligheidsbeleid op de locatie met 
betrekking tot veiligheidsschoeisel en zorg 
dat alle besmette PBM’s op de locatie 
blijven.  

           Het pak  
            uittrekken    

 Open de ritssluiting alleen tot op 

borsthoogte. 

 Trek de kap omlaag en keer deze 

binnenstebuiten om eventuele besmetting 

te beperken. 

 Verwijder het pak van de armen en de 
schouders, opnieuw binnenstebuiten kerend 
om besmetting te beperken en houd het pak 
weg van huid en kleding. 

 Trek het pak, dubbelgevouwen en 
binnenstebuiten over de veiligheidslaarzen. 

                      Het pak aantrekken 

 Schud het open om de armen en de benen volledig te openen om het 
pak makkelijker aan te kunnen trekken. 

 Begin met het aantrekken van de benen, gevolgd door de armen. 

  Plaats altijd de zoom van de enkel OVER de veiligheidslaarzen. Hierdoor 

kan statische elektriciteit wegvloeien en het vermindert het risico op 

besmetting. 

HET PAK AANTREKKEN 
Wij adviseren dat het pak alleen wordt aangetrokken met de hulp van  

een 'buddy'. De “buddy” kan helpen om ervoor te zorgen dat alle PBM’s 
goed passen, niet beschadigd zijn, en om te controleren dat de overall correct  

is vastgetapet aan eventuele andere vereiste PBM’s.  

              Aanvullende PBM’s en tapen  
 

 Gebruik voor een volledige bescherming tegen vloeistof en stofdeeltjes 
tape voor een goede aansluiting van de overall aan de laarzen. Plaats de 
tape boven de enkel voor ongehinderde bewegingsvrijheid. 

 Trek de rits dicht tot op borsthoogte.. 

 Trek eventuele aanvullende PBM’s aan volgens de instructies 
van de fabrikant. 

 Zorg dat het pak goed aansluit, zonder openingen tussen de naad 
van de kap en de ademhalingsbescherming. 

 Trek de rits van het pak dicht tot bovenaan.  

 Als er volgelaatsmaskers worden gebruikt, tape dan de kap aan het 
ademhalingsapparaat om te zorgen voor volledige bescherming tegen 
vloeistoffen en chemicaliën. 

 Doe de ritsflap dicht met de zelfklevende tape. Extra tape over de flap 
zal de bescherming verbeteren tegen opspattende vloeistof. 

 Plaats de vingerlussen over de vinger of de duim om te voorkomen 
dat de mouw omhoog schuift. 

 Plaats de handschoenen over de mouw en tape vast voor volledige 
bescherming tegen vloeistof en stofdeeltjes door een goede 
afdichting te maken.                    

 

  

HET PAK UITTREKKEN 
Gebruik een 'buddy’ om te helpen bij het veilig 
uittrekken van de besmette overall. Zorg dat de 

‘buddy’ ook de juiste PBM’s draagt voor de 
gevaarlijke situatie. 

 

 Pour plus d’information, contacter 

ChemDefend® at info@chemdefend.co 

Neem voor meer informatie contact op met 

ChemDefend® via info@chemdefend.co 
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