BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER REINIGING VAN
GEREEDSCHAPPEN
Help uw bouw personeel
veilig en gezond te blijven

Door de coronacrisis is de algemene hygiëne op bouwplaatsen des te belangrijker geworden. Schoon gereedschap, schone handen
en een veilige afstand zijn essentieel voor het welzijn van uw team. Met routinematige reiniging en onderhoud kunt u bovendien
ook de levensduur van uw gereedschap verlengen, onverwachte uitvaltijden voorkomen en veiligheidsrisico’s verminderen.
Afhankelijk van het gebruik van het gereedschap en de reinigingsfrequentie zou het reinigen van een machine ongeveer
2-3 minuten tijd moeten kosten. Het grondig reinigen van gereedschap kan meer tijd in beslag nemen.

Routinematige reiniging van gereedschap

Voordat u begint met reinigen, moet u ervoor zorgen dat het gereedschap is uitgeschakeld en losgekoppeld van de
stroombron, inclusief de batterij. Raadpleeg de richtlijnen van uw bedrijf over beschermende uitrusting die nodig is
bij het schoonmaken.
1. Verwijder grof vuil met een borstel of vochtige doek. Het gebruik van perslucht kan u mogelijk blootstellen aan stof in
de omgeving , dus raadpleeg in dit geval de bedrijfsrichtlijnen voor specifieke beschermingsmaatregelen.

2. Verwijder resterend vuil met een spatel. Pas op dat u de behuizing van het gereedschap niet beschadigt.
3. Verwijder vet of andere resten van het oppervlak van het gereedschap met een vochtige doek:
a. Verdun geschikte zeep met water om een milde oplossing te maken

b. Dompel een schone doek in de oplossing en wring deze uit totdat het niet meer druppelt

c. Veeg elk buitenoppervlak zorgvuldig schoon, met name handgrepen en hendels. Pas op dat er geen vloeistof in het
gereedschap stroomt
d. Laat het gereedschap volledig drogen voor gebruik

Grondige gereedschapsreiniging

Lees voordat u een chemisch reinigingsproduct gebruikt zorgvuldig de instructies door om uw veiligheid te garanderen
en het gereedschap te beschermen. Chemicaliën zoals waterstofperoxide, op chloor gebaseerde bestrijdingsmiddelen,
sanitairreiniger, zuur/citroenzuur, ontkalkers of ontvetters mogen niet worden gebruikt omdat ze het gereedschap
kunnen beschadigen.
1. Begin met de stappen voor routinematige reiniging zoals hierboven beschreven en ga als volgt verder:
2. Besproei een doek met een universele reiniger of desinfecterende vloeistof tot deze vochtig is.
3. Veeg het gereedschap grondig schoon en focus op contactpunten zoals handgrepen.
4. Wacht tot de aanbevolen contacttijd (zoals vermeld in de instructies van het reinigingsproduct) is verstreken.
5. Veeg overtollig vloeistof direct weg.
Let op:

• Dit is een reinigingsprocedure die schade aan het gereedschap voorkomt. Het betekent niet per definitie dat het
gereedschap volledig gedesinfecteerd wordt
• Was uw handen grondig na contact met reinigingsmiddelen. Raak uw gezicht niet aan met ongewassen handen
• Een goede ventilatie van de ruimte wordt sterk aanbevolen

• Spuit chemicaliën nooit rechtstreeks op het gereedschap, omdat dit schade kan veroorzaken

• Extra voorzorgsmaatregelen zijn vereist als er bloed wordt aangetroffen op gereedschap of bouwmaterieel.

Raadpleeg de protocollen van uw bedrijf voor informatie over via bloed overdraagbare pathogenen. Iedereen die dit
soort reiniging uitvoert moet opgeleid zijn in het omgaan met via bloed overdraagbare pathogenen en het gebruik van
specifieke PBM‘s volgens de wettelijke en/of bedrijfsregelgeving.

Wilt u meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over het reinigen en onderhouden
van gereedschap neem dan contact op met uw lokale Hilti-team:
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uw lokale gezondheids- en veiligheidsinstanties:

