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1. WAT IS VERVEN OF VERFSPUITEN?

Verven is het aanbrengen met borstel, verfspuitpistool of rol van verf op een te schilderen oppervlak. Bij verfspuittoepassingen wordt 
er verf vanuit een recipiënt aangezogen en vervolgens verstoven op het te verven of te behandelen oppervlak. Vaak gebeuren deze 
werkzaamheden in een speciaal daarvoor ontworpen spuitcabine of verfstraat. Deze cabines of verfstraten zijn meestal voorzien van 
een afzuigsysteem voor het afvoeren van de overtollige verfdeeltjes en solventen (oplosmiddelen). Bij deze werkzaamheden horen 
ook vaak de voorbereiding (behandelen of schuren) en het reinigen van het gebruikte materiaal waarbij specifi eke gevaren kunnen 
optreden.

2. GEVAREN BIJ VERVEN EN VERFSPUITEN

De laatste jaren is er meer bekend geworden over de risico’s die kunnen optreden tijdens het werken met verfproducten. 

In de meeste verfproducten, bijvoorbeeld afbijt- en reinigingsmiddelen, thinner, meer-componentenverf en chloorrubberverf, zitten 
stoffen die een giftige (toxische) werking hebben. Maar ook een ‘gewone’ verf op basis van alkydhars en terpentine of oplosmiddel-
arme en watergedragen verf kan schade aan de gezondheid veroorzaken. Een voorbeeld daarvan zijn de conserveringsmiddelen in 
watergedragen verf die de kans verhogen op het krijgen van een huidallergie, eczeem en/of beroepsastma.

Of de stoffen effectief een nadelige werking op de gezondheid zullen hebben, hangt af van:

• de aard van de werkzaamheden

• de applicatiemethode

• de werkomstandigheden 

• de giftigheid van de stoffen

• de hoeveelheid van het product dat in het lichaam opgenomen wordt

Bij verven in besloten ruimten dient men een aantal specifi eke maatregelen te treffen. Raadpleeg hiervoor de brochure “Werken in 
besloten ruimten”.

Sommige producten veroorzaken al in een zeer lage concentratie schadelijke effecten, terwijl bij andere producten sprake moet zijn 
van hoge concentraties, voordat er gezondheidsschade optreedt.

2.1 Gevaren voor de gezondheid

Verfproducten kunnen op verschillende wijzen schade veroorzaken: het ene product kan de huid aantasten (eczeem of opname via 
huid van oplosmiddelen) terwijl het andere bijvoorbeeld effecten op de ogen of de luchtwegen heeft (loodhoudende verf, oplos-
middelendamp en verfnevel). 

De effecten van organische oplosmiddelen op het zenuwstelsel via opname door ademhaling of via de huid kan men herkennen 
door: praatneigingen, minder goede beheersing van armen en benen, gebrek aan eetlust, slaperigheid en dergelijke. Deze effecten 
treden op bij piekblootstelling. 

Een vaak herhaalde, hoge blootstelling aan oplosmiddelen kan op den duur leiden tot een onherstelbare beschadiging van de 
hersenen. Deze aandoening is gekend als het Organisch Psycho Syndroom of OPS. Helaas steekt deze ziekte pas na een lange 
tijd van blootstelling de kop op en is ze onomkeerbaar. Symptomen kunnen zijn: vermoeidheid, geheugenstoornissen, concentratie-
stoornissen, verzwakte spieren, depressie, emotionele labiliteit, hoofdpijn, slaapstoornissen, duizeligheid en irritatie.

Een groot aantal stoffen kan overgevoeligheid veroorzaken. Na een bepaalde periode van contact met die stoffen reageren som-
mige mensen op blootstelling aan die stoffen. Bij huidcontact kan de overgevoeligheid zich beperken tot eczeemvorming op de 
contactplaats (contacteczeem). Soms ontstaat een algemene overgevoeligheid, waardoor werken met die stof meestal niet meer 
mogelijk is.

Overzicht van belangrijkste verfgroepen en bijhorende risico’s

Product Inhoud Blootstelling Risico’s

Acrylaatverf op waterbasis, 
één of 2 component 

Vaak minder dan 5% oplos-
middelen maar wel stoffen als 
aminen en isocyanaten

Inademen

Huidcontact

Irritatie ogen, huid en ademha-
ling

Astma

Epoxyproducten, één of 2 
component

Aminen en oplosmiddelen
Inademen

Huidcontact

Huidallergieën, eczeem, 
brandwonden

Overgevoeligheid 

OPS (oplosmiddelen)

2-componenten polyurethaan Oplosmiddelen en isocyanaten
Inademen

Huidcontact

Astma, overgevoeligheid

OPS (oplosmiddelen)
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Product Inhoud Blootstelling Risico’s

Stof met lood Lood Inademen

Loodvergiftiging, beschadiging 
ongeboren kind

OPS (oplosmiddelen)

Beitsen of vernis Oplosmiddelen
Inademen

Huidcontact
OPS (oplosmiddelen)

Alkydverf Oplosmiddelen
Inademen

Huidcontact
OPS (oplosmiddelen)

Nitrocelluloseverf Oplosmiddelen
Inademen

Huidcontact

OPS (oplosmiddelen)

Brandrsisico

Polyesterverf Styreen (oplosmiddel)
Inademen

Huidcontact
OPS (oplosmiddelen)

2.2 Andere gevaren 

Andere gevaren die verbonden zijn aan het werken met verfproducten hangen samen met de aard van het product of de wijze 
waarop men het aanbrengt. In sommige gevallen is er brand- en explosiegevaar bij het werken of verwerken van verven door vrij-
gekomen solventen met laag vlampunt. Indien men verf aanbrengt d.m.v. poederspuiten waarbij het pistool en het object elektrisch 
geladen zijn is het belangrijk met de juiste PBM’s en materiaal te werken om stofexplosie te voorkomen. 

3. HOE MEDEWERKERS BESCHERMEN TIJDENS HET WERKEN MET VERVEN

Het is belangrijk te weten met welke producten er wordt gewerkt en welke maatregelen kunnen worden getroffen om mogelijke 
risico’s te voorkomen of te verminderen. Daarbij is het belangrijk om te zorgen voor goede persoonlijke beschermingsmiddelen en 
die op de juiste manier te gebruiken. Net zoals bij andere werkzaamheden die risico’s inhouden voor de gezondheid geldt ook hier 
de logische hiërarchie van bronbestrijding (de z.g. arbeidshygiënische strategie) en komen PBM’s slechts op de laatste plaats: 

Maatregel Toelichting

Bronbestrijding

1 Wegnemen bron

2 Vervanging van de bron

3 Aanpassing van de bron

4 Isolatie van de bron

Vrijkomen schadelijke stof beperken of verhinderen 

Schadelijke stof weghalen

Minder gevaarlijke stof gebruiken

Procedé aanpassen zodat er minder schadelijke stof vrijkomt

Inkapselen van de bron

Ventilatie Goede afzuiging zodat concentratie vermindert

Scheiding tussen bron en mens Blootstelling beperken door een fysieke scheiding

Persoonlijke beschermingsmiddelen Bijvoorbeeld ademhalingsbescherming, kledij, handschoenen enz…

4. EEN AANGEPAST PRODUCTOVERZICHT

Deze gids is slechts een selectie van de meest relevante producten voor personen die werken met verven. Ze werden uitgezocht 
door onze experts op basis van hun jarenlange ervaring. Het resultaat is een beperkte selectie met alleen de meest geschikte pro-
ducten om uw medewerkers optimaal te beschermen.

Raadpleeg ook de uitgebreide informatie omtrent werken met verven via de toepassing op de website www.vandeputtesafety.com.
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Gelaatsbescherming

Indien uit de risico-analyse blijkt dat men geen volgelaatsmasker dient te dragen of kan werken met een halfgelaatsmaker, blijft het 
nog steeds belangrijk de ogen te beschermen. Dit gebeurt best met een bril die de ogen volledig omsluit om te vermijden dat er 
verf- of solventdeeltjes (oplosmiddelen) in de ogen terecht kunnen komen. Bij het mengen van verven of andere toepassingen waar-
bij de kans op spatten zeer groot is, kan een gelaatsscherm een oplossing bieden.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Goggle, acetaat

• Impactbestendigheid: B

• Coating: antidamp aan binnenzijde

• Chemisch bestendig

• Conform: EN 170
   

• Art: 1000610

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

GOGGLE ULTRAV CA BLANK AD

 

• Goggle, polycarbonaat

• Impactbestendigheid: B

• Coating: antidamp en antikras

• Chemisch bestendig

• Conform: EN 170
   

• Art: 1000619

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

GOGGLE FLYER CA BLANK DX

• Gelaatsscherm helder, acetaat

• Impactbestendigheid: F

• Chemisch bestendig: ja

• Conform:  EN 170 
   

• Art: 1000063

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

HOOFDBAND LUNAR 9120 CA BLANK V1

 

• Gelaatsscherm helder, acetaat

• Impactbestendigheid: F

• Chemisch bestendig: ja

• Conform:  EN 170 
   

• Art: 1000065

• Af te nemen per: 5 stuks

• Voorraadartikel

RUIT FITT ALL CA BLANK ANTIDAMP V1
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Kleding

Gepaste kleding is van belang om contact van de verf met de huid te vermijden. Ook vanuit hygiënisch standpunt prettiger om te 
werken met wegwerpkleding dan met een standaard werkoverall. De geselecteerde kleding beschermt tegen vaste verfdeeltjes en 
nevel (EN ISO 13982-1 Type 5). Hou hierbij ook rekening met eventueel benodigde antistatische eigenschappen (EN 1149) van de 
kleding indien er risico op explosie aanwezig is.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Maten: S-XXL

• Kleur: 

• Materiaal: Proshield® 30 

• Sluiting: ritssluiting onder klep

• Conform:  EN ISO 13982

EN 1073-2

EN 1149
   

• Art: 1009239

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

OVERALL PROSHIELD 30

Ook beschikbaar in SMMS kwaliteit 
Proshield® 10 (Art: 1009240).

TIP

 

• Maten: S-3XL

• Kleur: 

• Materiaal: microporeus fi lmlaminaat

• Sluiting: ritssluiting onder klep

• Conform:  EN ISO 13982

EN 1073-2

EN 1149
   

• Art: 1021640

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

OVERALL MICROMAX NS

• Maten: S-3XL

• Kleur: 

• Materiaal: Micromax® 

• Sluiting: ritssluiting onder klep

• Conform:  EN ISO 13982

EN 1073-2

EN 1149
   

• Art: 1009237

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

OVERALL MICROMAX

 

• Maten: S-3XL

• Kleuren:  

• Materiaal: Tyvek®

• Sluiting: ritssluiting onder klep

• Conform:  EN ISO 13982

EN 1073-2

EN 1149
   

• Art: 1009251

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel in wit maten S-3XL

OVERALL TYVEK CLASSIC

Externe naden.
TIP

• Maten: L-XL

• Kleur: 

• Materiaal: Micromax + PVC zool
   

• Art: 1018040

• Af te nemen per: 1 paar

• Voorraadartikel

OVERSCHOEN MICROMAX ANTI-SLIP ZOOL

Ook beschikbaar in antistatische versie 
(Art: 1018327).

TIP

 

• Maten: 1 maat

• Kleur: 

• Materiaal: Tyvek®

• Sluiting: elastiek
   

• Art: 1009297

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

HOOFDKAP TYVEK
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Ademhalingsbescherming

1. Grenswaarden en Nominale protectiefactor van het adembeschermingsmiddel

Om een goede keuze te maken inzake ademhalingsbescherming is het van 
belang 2 kernbegrippen te begrijpen:

 1.  De grenswaarde (MAC-waarde) is de maximaal toegestane concen-
tratie van een (gevaarlijke) stof in de individuele ademhalingszone van 
een werknemer. De stof kan voorkomen als gas, damp, aerosol en 
vezel of vaste deeltjes. De grenswaarde geldt voor een gedefi nieerde 
referentieperiode (meestal 15 min en 8 u). Uitgangspunt bij de vaststel-
ling van de waarde is, dat de gezondheid van de werknemers én hun 
nageslacht niet wordt benadeeld. Ook niet bij herhaalde blootstelling 
aan die concentratie, gedurende een langere periode tot zelfs een 
arbeidsleven. 

   Indien men onder deze grenswaarde blijft, dient men geen adembe-
schermingsmiddel te dragen. Voor tal van stoffen heeft elke nationale 
overheid een lijst opgesteld met grenswaarden. Dit wordt meestal uit-
gedrukt in ppm of mg/m3. (1000 ppm = 0,1 Vol %). De grenswaarden 
scheppen duidelijkheid voor werkgevers en werknemers wat toelaat-
baar is of wat toelaatbare blootstelling is. Ook bieden grenswaarden 
houvast aan de arbeidsinspectie bij de handhaving.

  Mogelijke bronnen voor grenswaarden:

   Wettelijk kader in Nederland: Sinds 1 januari 2007 is in Nederland 
een aangepast grenswaardenstelsel ingevoerd. Daarmee vervalt het 
vroegere stelsel van MAC-waarden.

   Werkgevers moeten nu zelf grenswaarden vaststellen, tot een niveau dat geen schade aan de gezondheid van werknemers 
kan ontstaan. Bij deze vaststelling speelt REACH met de DNEL waarden (DNEL=Derived No-Effect Level/afgeleide dosis zon-
der effect) een belangrijke rol. Deze private grenswaarden van de bedrijven vormen het uitgangspunt van het nieuwe stelsel. 
Daarnaast vult het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het stelsel aan met publieke, wettelijke grenswaar-
den voor stoffen:  
• waarvoor de EU een grenswaarde vereist.

  •  waarvoor een speciale aanleiding is om publieke grenswaarden vast te stellen. Hierbij worden criteria zoals “stoffen zonder 
eigenaar” en “stoffen met grote kans op gezondheidsschade” gehanteerd, eventueel aangevuld met andere stoffen.

   De wettelijke (publieke) grenswaarden worden opgenomen in bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling. In bijlage 
XIIIA staan grenswaarden voor de niet-kankerverwekkende stoffen en in bijlage XIIIB voor de kankerverwekkende stoffen. De 
eerste lijst is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 december 2006, nr. 252. 

   Daarnaast publiceert SZW regelmatig nieuw vastgestelde grenswaarden als wijziging of aanvulling op de eerste lijst van 
publieke grenswaarden. Deze worden in de Staatscourant gepubliceerd bijv.: 15 juni 2011, nr. 10255 (wijziging en invoe-
ring grenswaarden),  4 mei 2010, nr. 6707, (wijziging 4 grenswaarden), 22 april 2008, nr. 78 (invoering en opsplitsing grens-
waarden voor kankerverwekkende stoffen), 2 januari 2008, nr. 1 (wijziging/aanvulling/invoering grenswaarden), 4 oktober 
2007, nr. 192 (wijziging grenswaarden lasrook).

   Wettelijk kader in België: De grenswaarden in België liggen vast in het Koninklijk Besluit van 11 maart 2002 betreffende de 
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk. 
Met het doel deze lijst te wijzigen of aan te vullen, is voor een aantal chemische agentia sinds 15 februari 2010 een publieke 
raadplegingsprocedure gestart betreffende de wetenschappelijke evaluatie van het gezondheidseffect van de blootstelling aan 
deze agentia en de haalbaarheidstoetsing.

  Wettelijk kader Frankrijk: 
  In Frankrijk zijn de grenswaarden een verzameling van:
  •  Toegestane grenswaarden vervat in een overzicht gepubliceerd tussen 1982 en 1996 
  •  Gereglementeerde, indicatieve grenswaarden vastgelegd in artikel R4412-150
   Voor toxische, kankerverwekkende en mutagene stoffen werd er een lijst met grenwaarden opgesteld waarbij er regelmatig 

metingen moeten worden gedaan volgens vastgelegde methodes, beschreven in artikel R4412-76

   Andere bronnen van grenswaarde kunnen MSDS (material safety data sheet) zijn of de recente Reach Safety Data Sheet 
(SDS) en extended Safety Data Sheet (eSDS). Het Reach veiligheidsinformatieblad (SDS) geeft informatie die belangrijk is voor 
de risico-inventarisatie en voor de vaststelling van risicobeheersmaatregelen. Het uitgebreide veiligheidsinformatieblad (eSDS) 
bevat in een bijlage verdere informatie in de vorm van de blootstellingsscenario’s (met daarin beheersmaatregelen). 

   In bijvoorbeeld de rubrieken 7 ”Hantering en opslag” en 8 “Maatregelen ter beheersing van blootstelling /persoonlijke bescher-
ming”, beschrijft het SDS risicobeheersmaatregelen. Grenswaarden en DNEL’s (derived no effect level oftewel de door de 
fabrikant afgeleide dosis waarbij geen gezondheidsschade optreedt) kunnen gevonden worden onder rubriek 8.1”Grenswaar-
den” en zijn hulpmiddelen bij het beoordelen van de risicobeheersmaatregelen op de werkplek.

   Raadpleeg de toepassingen op de website www.vandeputtesafety.com voor een complete lijst van grenswaarden per land.



VERVEN EN VERFSPUITEN

7

www.vandeputtesafety.com

 2.  De Nominale Protectiefactor of NPF van een adembeschermingsmiddel is de minimale bescherming waaraan een adembe-
schermingsmiddel moet voldoen volgens de Europese normering (voor elk type adembeschermingsmiddel verschillend). De 
NPF zegt iets over de effi ciëntie van het totale adembeschermingsmiddel. Hoe lager de NPF, hoe ineffi ciënter het adembe-
schermingsmiddel of hoe groter de inwaardse lekkage van dit middel. Deze waarden zijn waarden bekomen onder laborato-
riumomstandigheden, vandaar dat sommige landen werken met een TPF (Toegepaste ProtectieFactor) ook wel APF waarde 
genoemd, die gebaseerd is op werkpleksituaties (zie hiervoor nationale wetgeving). 

2. Bepaling van het gewenste beschermingsniveau op de werkplek

Door de grenswaarde te combineren met de concentratie op de arbeidsplek en de NPF (EN 529:2005) van het adembescher-
mingsmiddel kan men bepalen welk middel geschikt is voor die specifi eke situatie. Praktisch voorbeeld: men moet werken in een 
omgeving waar een concentratie van 150 ppm aanwezig is van product A, de grenswaarde van product A is 10 ppm , dit wil zeggen dat 
men een beschermingsmiddel moet kiezen waarvan de NPF hoger is dan 150 : 10 = 15.

Andersom kun je ook zeggen als de NPF van een compleet middel (b.v. halfgelaatsmasker + gasfi lter) 50 is en de grenswaarde 80 ppm, 
de maximale concentratie verontreiniging waarbij die combinatie op basis van de NPF ingezet kan worden 50 x 80 = 4000 ppm is. In dit 
geval moet dan een gasfi lter klasse 2 worden ingezet (geschikt tot 5000 ppm). Een klasse-1 gasfi lter volstaat dan niet (tot 1000 ppm). 

Let op! Hou bij fi lters rekening met de beperkte capaciteit (klasse 1: 1000ppm en klasse 2: 5000ppm), bij concentraties hoger dan 
5000ppm is fi ltergebruik niet mogelijk.

3. Samenvatting

Gezien de vele uitvoeringen, de waaier aan gebruikte verven en het al dan niet goed functioneren van een ventilatiesysteem is een 
specifi eke analyse noodzakelijk om na te gaan welke adembescherming het beste aansluit bij uw specifi eke situatie. Belangrijke 
aandachtspunten bij deze analyse zijn o.a.:

• Identifi catie van de stoffen waaraan men blootgesteld kan worden. Vraag steeds de MSDS (nu SDS of eSDS) bladen en pro-
ductfi ches op. Kijk vooral naar de samenstelling van de gebruikte verven, verharders en andere producten. 

• Maak een inventaris van de grenswaarden van de componenten om zo te weten te komen met welke fi lters men kan werken 
(indien aan de criteria voor het werken met fi lters wordt voldaan).

• Meten van de concentratie van de blootstelling om te bepalen welke NPF men nodig heeft.

• De hoeveelheid zuurstof in de lucht. Is er voldoende ventilatie?

• De arbeidsduur en -intensiteit (keuze in comfort van het gebruikte adembeschermingsmiddel).

4. Keuze van adembeschermingsmiddel

Hieronder een overzicht van de beschikbare middelen, rekening houdend met hun beperkingen inzake concentratie, NPF en com-
fortbepalende factoren:

Filterkeuze bij werken met maskers en motorunits: raadpleeg steeds MSDS (SD of eSDS) en productfi che of uw contactpersoon 
bij Vandeputte Safety om de juiste fi lter te selecteren.

Stoffi lter: bescherming tegen neveldeeltjes of poeders

Meest voorkomende stoffi lters bij werken met verven zijn:

Indeling Bescherming tegen

HM P2 of FFP2
Schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b. Grenswaar-
de tussen 10 mg/m3 en 0,1 mg/m3

HM P3 of FFP3
Hogere concentraties schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stof-
klasse 2b. Grenswaarde tussen 10 mg/m3 en 0,1 mg/m3

P3 met volmasker (VM)
Hoog toxisch stof, rook en nevel die opgenomen kunnen worden in het bloed: deeltjes van kanker-
verwekkende stoffen, deeltjes van radioactieve stoffen, bacterien, virussen, enzymen en sporen. 
Stofklasse 2c. Grenswaarde ≤ 0,1 mg/m3

Legende:  HM= halfgelaatsmasker

FFP = stofmasker

Gasfi lter: bescherming tegen solventen of oplosmiddelen

Meest voorkomende gasfi lters bij werken met verven zijn:

Indeling Bescherming tegen

A Oplosmiddelen met een kookpunt >65°C, klasse 1 (A1) tot 1000 ppm en klasse 2 (A2) tot 5000 ppm

AX
Oplosmiddelen met een kookpunt <65°C, steeds op volmasker en 1 x te gebruiken, inzettijd en 
inzetconcentratie afhankelijk van AX klasse (zie inzetklasse lijst)
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Combinatie: van gas- en stoffi lter mogelijk en noodzakelijk voornamelijk bij vernevelen van verf

Beperkingen van fi lters:

• Niet bij mogelijk zuurstofgebrek (< 19%)

• Tot max. 1000 ppm of NPF x Grenswaarde (welke waarde het laagst is) voor gasfi lters klasse 1

• Tot max. 5000 ppm of NPF x Grenswaarde (welke waarde het laagst is) voor gasfi lters klasse 2

• AX fi lters slechts 1 maal in te zetten

• Max. inzetconcentraties van AX fi lter:

Gas of damp behorende tot AX groep Concentratie (max.) schadelijk gas in de lucht

groep 1, laagkokers met grenswaarde < 10 ppm 10 ppm voor max. 40 min

groep 1, laagkokers met grenswaarde < 10 ppm 500 ppm voor max. 20 min

groep 2, laagkokers met grenswaarde > 10 ppm 1000 ppm voor max. 60 min

groep 2, laagkokers met grenswaarde > 10 ppm 5000 ppm voor max. 20 min

HALFGELAATSMASKERS MET FILTERS

Beperkingen Voordelen Nadelen

Zie algemene beperkingen fi lters Bewegingsvrijheid Ogen en gelaat onbeschermd

Hebben een zekere ademweerstand 
gezien men door fi lter dient te ademen

Zowel stof- als gasfi lters of combinatie 
daarvan te monteren

Vaak fi lters te vervangen

Niet met AX fi lters
Niet geschikt voor personen met (lichte) 
baard (zorgt voor inwaartse lekkage langs 
maskerrand)

NPF:
Met P2: 10
Met P3: 50
Met gas: 50

Vaak moeilijk te combineren met gelaats-
bescherming (aandampen bril)

VOLGELAATSMASKERS MET FILTERS

Beperkingen Voordelen Nadelen

Zie algemene beperkingen fi lters Bescherming voor ogen en gelaat Vaak fi lters te vervangen

Hebben een zekere ademweerstand 
gezien met door fi lter dient te ademen

Zowel stof- als gasfi lters of combinatie 
daarvan te monteren

Niet geschikt voor personen met (lichte) 
baard (zorgt voor inwaardse lekkage 
langs maskerrand)

NPF:
Met P2: 16
Met P3: 1000
Met gas: 2000

Mogelijk met AX-fi lters 
(niet geschikt voor langdurige 
werkzaamheden)

Wordt vaak ervaren als oncomfortabel

Bewegingsvrijheid
Gebruikers met correctiebril dienen over 
bril te beschikken die compatibel is met 
masker (maskerbril)

LUCHTKAPPEN OP EEN MOTORUNIT MET FILTER

Beperkingen Voordelen Nadelen

Zie algemene beperkingen fi lters Bewegingsvrijheid Filters dienen vaak vervangen te worden

Tot maximum 500 PPM concentratie voor 
klasse 1 gasfi lters

Geschikt voor personen met (lichte) baard Batterijen dienen te worden opgeladen

Tot maximum 1000 PPM concentratie 
voor klasse 2 gasfi lters

Kappen die ook hoofd-, gelaats- en an-
dere bescherming kunnen bieden

Niet mogelijk met AX fi lters

Beperkte autonomie (batterij 4-8 uur)
Zowel stof- als gasfi lters of combinatie 
daarvan te monteren

NPF:
Afhankelijk van de gebruikte kap, kan 
gaan van 10 tot 2000, mogelijke klassen: 
TH1, TH2, TH3, TM1, TM2 en TM3

Comfortabeler voor langer gebruik want 
geen ademweerstand

Gezien fi lters op de rug worden gedragen, 
bevinden fi lters zich vaak verder weg van 
de bron van de verontreiniging

Legende:  TH = turbohood of turbokap

TM = turbomask of turbomasker
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SYSTEMEN MET LUCHTKAPPEN GEVOED DOOR ADEMLUCHT GEZUIVERDE PERSLUCHT

Beperkingen Voordelen Nadelen

Niet gebruiken bij mogelijk zuurstofgebrek
Comfortabel bij langdurig gebruik want 
geen ademweerstand

Matige bewegingsvrijheid

Geen vrijgeleide voor hoge concentraties, 
beschermen niet noddzakelijk beter dan 
producten met fi lters (zie NPF)

Geschikt voor personen met (lichte) baard
Perslucht nog te fi lteren met olie- en stof-
fi lter (AK en SMF fi lter)

NPF:
Afhankelijk van de gebruikte kap, kan 
gaan van 10 tot 200

Kappen die ook hoofd-, gelaats- en an-
dere bescherming kunnen bieden

Kostprijs perslucht

Geen fi lters te vervangen (wel eventueel 
AK en SMF fi lter)

Er moet een persluchtaansluiting aanwe-
zig zijn

Mogelijkheid perslucht te verkoelen of 
verwarmen

Perslucht vaak goedkoper dan fi lters 
vervangen

Geen afhankelijkheid van effi ciëntie van 
fi lters

Hou rekening met een verbruik van minimaal 95 tot 120 liter/minuut/persoon tot maximaal 200 tot 300 liter/minuut/persoon, op een 
druk tussen 3 en 6 bar 

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Maten: S/M/L

• Materiaal: hypoallergeen

• Hoofdbanden verstelbaar

• Hoofdharnas verdeelt het gewicht

• Beperkt onderhoudbaar

• NPF: afhankelijk van fi lter

• Conform: EN 140

• Art: 1015423

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

HALFMASKER 7000 EASYLOCK (7001/7002/7003)

Opvolger van de 4000 en 8000 reeks.
TIP

 

• Maten: S/M/L

• Materiaal: hypoallergeen

• Hoofdbanden verstelbaar

• Voorgevormde banden voor zeer makkelijk 

opzetten van het masker

• Vizier PC met groot gezichtsveld

• Geleverd met wegtrekruitje

• Beperkt onderhoudbaar

• NPF: afhankelijk van fi lter

• Conform: EN 136-2

• Art: 1015424

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

VOLMASKER 9000 EASYLOCK (9001/9002/9003)

Ook beschikbaar met standaard 
schroefdraad (Art: 1015425).

TIP

• Wegtrekruitje

• Beschermt het vizier tegen krassen en 

chemicaliën

• Art: 1015410

• Af te nemen per: 60 stuks

• Omverpakking: 360 stuks

• Voorraadartikel

WEGTREKRUITJE VOLMASKER 9000

 

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Kan rechtstreeks gemonteerd worden op 

masker of gasfi lter Moldex

• Klasse P2

• Conform: EN 143
   

• Art: 1015418

• Af te nemen per: 20 stuks

• Voorraadartikel

STOFFILTER MOLDEX P2 R 9020
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• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Kan rechtstreeks gemonteerd worden op 

masker of gasfi lter Moldex

• Klasse P3

• Conform: EN 143
   

• Art: 1015417

• Af te nemen per: 12 stuks

• Voorraadartikel

STOFFILTER MOLDEX P3 R 9030

 

• Filter organische dampen en oplosmid-

delen

• Met Moldex aansluiting

• Max. capaciteit 1000 ppm (klasse 1)

• Conform: EN 14387
   

• Art: 1015596

• Af te nemen per: 10 stuks

• Voorraadartikel

FILTER A1 9100

• Filter organische dampen en oplosmid-

delen

• Met Moldex aansluiting

• Max. capaciteit 5000 ppm (klasse 2)

• Conform: EN 14387
   

• Art: 1015597

• Af te nemen per: 8 stuks

• Voorraadartikel

FILTER A2 9200

 

• Filter organische dampen en oplosmidde-

len met kookpunt < 65 °C

• Met Moldex aansluiting

• Te dragen met volgelaatsmasker

• Conform: EN 14387
   

• Art: 1015601

• Af te nemen per: 8 stuks

• Voorraadartikel

FILTER AX 9600

• Filters niet te vervangen

• Filter organische dampen en oplosmid-

delen (A1)

• Max. capaciteit gasfi lter 1000 ppm (klasse 1)

• Klasse stoffi lter: P2

• Conform: EN 405
   

• Art: 1002115

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

HALFMASKER WEGWERP 4251 A1P2D

 

 

• Filters niet te vervangen

• Filter organische dampen en oplosmid-

delen (A2)

• Max. capaciteit gasfi lter 5000 ppm (klasse 2)

• Klasse stoffi lter: P3

• Conform: EN 405
   

• Art: 1002116

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

HALFMASKER WEGWERP 4255 A2P3D

• Maten: S/M/L

•  Materiaal: elastomeer, afdichting: silicone

• Hoofdbanden verstelbaar

• Hoofdharnas verdeelt het gewicht

• Beperkt onderhoudbaar

• NPF: afhankelijk van fi lter

• Conform: EN 140

• Art S: 1002094

• Art M: 1002093

• Art L: 1002092

•  Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

HALFMASKER SERIE 6000 (6100/6200/6300)

Ook te gebruiken met perslucht 
(S-200 systeem).

TIP

 

• Maten: S/M/L

• Materiaal: elastomeer

• Hoofdbanden verstelbaar

• Vizier in PC krasbestendig

• Beperkt onderhoudbaar

• NPF: afhankelijk van fi lter

• Conform: EN 136-1

• Art S: 1002141

• Art M: 1002142

• Art L: 1002143

• Af te nemen per: 1 stuk, S 4 stuks

• Voorraadartikel maat M en L

VOLMASKER SERIE 6000 (6700/6800/6900)

Ook te gebruiken met perslucht 
(S-200 systeem).

TIP
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• Wegtrekruitje

• Beschermt het vizier tegen krassen en 

chemicaliën

• Art: 1002638

• Af te nemen per: 25 stuks

• Omverpakking: 100 stuks

• Voorraadartikel

WEGTREKRUITJE 6885 VOOR 6000 SERIE

 

Mits adaptor Art: 1002670 en adaptor 
Art: 1002666 rechtstreeks te monte-
ren op masker.

TIP

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Montage op 3M gasfi lter met adaptor 

(Art: 1002666)

• Klasse P2

• Conform: EN 143
   

• Art: 1002243

• Af te nemen per: 20 stuks

FILTER 5925 P2

Mits adaptor Art: 1002670 en adaptor 
Art: 1002666 rechtstreeks te monte-
ren op masker.

TIP

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Montage op 3M gasfi lter met adaptor 

(Art: 1002666)

• Klasse P3

• Conform: EN 143
   

• Art: 1002267

• Af te nemen per: 20 stuks

• Voorraadartikel

FILTER 5935 P3

 

• Filter organische dampen en oplosmid-

delen

• Met 3M aansluiting

• Max. capaciteit 1000 ppm (klasse 1)

• Conform: EN 141
   

• Art: 1002273

• Af te nemen per: 8 stuks

• Voorraadartikel

FILTER 6051 A1

• Filter organische dampen en oplosmid-

delen

• Met 3M aansluiting

• Max. capaciteit 5000 ppm (klasse 2)

• Conform: EN 141
   

• Art: 1002274

• Af te nemen per: 8 stuks

• Voorraadartikel

FILTER 6055 A2

 

• Filter organische dampen en oplosmidde-

len met kookpunt < 65 °C

• Met 3M aansluiting

• Klasse stoffi lter: P3

• Te dragen met volgelaatsmasker

• Conform: EN 141
   

• Art: 1002310

• Af te nemen per: 32 stuks

FILTER 6098 AXP3

• Om stoffi lter op gasfi lter 3M te monteren
   

• Art: 1002666

• Af te nemen per: 2 stuks

• Voorraadartikel

FILTERHOUDER 3M 501

 

• Motorunit voor gas- en stoffi lters

• Te combineren met S- en M-serie kappen

• Autonomie 8 u

• Exclusief batterij, lader en slang

• Conform: EN 12941
   

• Art: 1002367

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

MOTORUNIT JUPITER
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• Batterij voor motorunit Jupiter
   

• Art: 1002392

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

BATTERIJ 8 UUR JUPITER

 

• Oplader voor batterij Jupiter
   

• Art: 1002400

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

SNELLADER JUPITER

• Slang voor verbinding van Jupiter motorunit 

met kap uit S- of M-serie

• Aanpasbaar in lengte
   

• Art: 1017962

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

SLANG VOOR M EN S-SERIE BT-30

 

• Beschermhoes wegwerp voor slang BT-30
   

• Art: 1014466

• Af te nemen per: 5 stuks

BESCHERMHOES VOOR SLANG S-SERIE

• Kit met hoes en batterij voor Jupiter 

motorunit

• Maakt van Jupiter ex-proof toestel

• Kit na te monteren op Jupiter
   

• Art: 1002391

• Af te nemen per: 1 stuk

BATTERIJ ATEX EN HOES JUPITER

 

• Verdelen het gewicht van de motorunit 

Jupiter voor betere ergonomie
   

• Art: 1002682

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

BRETELLEN VOOR RIEM JUPITER

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes en 

aerosol

• Enkel in combinatie met motorunit Jupiter
   

• Art: 1002332

• Af te nemen per: 2 stuks

• Voorraadartikel

FILTER P JUPITER

 

• Kan gemonteerd worden op fi lters Jupiter

• Filtert grotere vaste deeltjes

• Verlengt de levensduur van stoffi lter Jupiter
   

• Art: 1002320

• Af te nemen per: 24 stuks

• Voorraadartikel

VOORFILTER JUPITER
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• Filter organische dampen en oplosmid-

delen

• Filter P tegen vaste deeltjes

• Enkel in combinatie met motorunit Jupiter
   

• Art: 1002340

• Af te nemen per: 2 stuks

• Voorraadartikel

FILTER A2P3 JUPITER

 

• Zet perslucht om in ademlucht

• SMF fi lter stof- en oliedeeltjes

• AK fi lter voor slechte geuren

• Met hogedrukregelaar
   

• Art: 1002431

• Art SMF fi lter: 1002354

• Art AK fi lter: 1002348

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

FILTERUNIT

• Persluchtslang

• Art 5 M: 1013131

• Art 10 M: 1002462

• Art 30 M: 1002437

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

PERSLUCHTSLANG 10M 3M

Steeds te bestellen met koppelingen 
CEJN (Art: 1014794)

TIP

 

• Regelaar V-500E

• Regelt debiet naar kap

• Inclusief riem

• Laag debiet alarm

• Debiet 150-300l/min

• Werkdruk 2,4-8 bar

• Art : 1002470

• Af te nemen per: 1 stuk

REGELAAR V-500E MET RIEM

• Verwarmt/verkoelt perslucht met 28°C

• Vervangt V-500E

• Inclusief riem

• Regelt debiet naar kap

• Debiet 150-600l/min

• Werkdruk 3,5-8 bar

• Art V-100: 1002435

• Art V-200: 1002436

• Af te nemen per: 1 stuk

V-100 EN V-200

 

• Te gebruiken met Jupiter of op perslucht 

met V-500

• Kap niet apart te vervangen

• Vizier oplosmiddel bestendig

• Kap PU gecoat (pluisarm)

• Conform:  EN 166

EN 12941

EN 14594
   

• Art: 1014710

• Af te nemen per: 1 stuk

LUCHTKAP S-333

NPF met motor unit: 500
NPF op perslucht: 200

TIP

 

• Verlengt de levensduur van het vizier

• Voor luchtkap S-333
   

• Art: 1014702

• Af te nemen per: 40 stuks

WEGTREKRUITJE S-920

 

NPF met motor unit: 500
NPF op perslucht: 200

TIP

• Te gebruiken met Jupiter of op perslucht 

met V-500

• Kap apart te vervangen

• Luchtverdeling in kap kan aangepast 

worden

• Kap met polypropyleen fi lm

• Vizier oplosmiddel bestendig

• Conform:  EN 166

EN 12941

EN 14594
   

• Art: 1014482

• Af te nemen per: 1 stuk

LUCHTKAP S-757
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• Vervangkap voor luchtkap S-757
   

• Art: 1014484

• Af te nemen per: 40 stuks

VERVANGKAP S-707 VOOR S-757

 

• Verlengt de levensduur van het vizier
   

• Art: 1014455

• Af te nemen per: 40 stuks

WEGTREKRUITJES S-922 VR S-600/S-700SERIE

• Te gebruiken met Jupiter of op perslucht 

met V-500

• Lichte hoofdkap

• Gelaatsafdichting in WEB24

• Conform:  EN 166

EN 12941

EN 14594
   

• Art: 1016806

• Af te nemen per: 1 stuk

LUCHTKAP M-106 LIGHT

NPF met motor unit: 50
NPF op perslucht: 50

TIP

 

• Verlengt de levensduur van het vizier
   

• Art: 1018011

• Af te nemen per: 40 stuks

BESCHERMFILM VIZIER M-SERIE

• Luchtkap in Tyvek

• Ideaal voor spuitcabines

• Panoramisch vizier acetaat

• Laag debiet alarm

• Debiet: 220-280L/min

• Conform: EN 1835

• Art kap: 1002530

• Art wegtrekruitje: 1002757

• Art tyvek overtrek: 1003013

• Art zweetband: 1003073

• Af te nemen per: 1 stuk, wegtrekruitje en 

zweetband per 5 stuks

LUCHTKAP BARISOFT

 

• 40 reinigingsdoekjes

• Voor half- en volmaskers

• Ontsmet masker voor nieuw gebruik

• Gedrenkt in niet aggressieve vloeistof

• Individueel verpakt 

• Art: 1013665

• Af te nemen per: 1 doos

• Voorraadartikel

40ST REINIGINGSDOEKJES 105
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Systemen met motorunit samenstellen

Motorunit Jupiter 

(Art: 1002367)

ATEX hoes en batterij 

Zorgen ervoor dat Jupiter in ATEX  
 omgevingen kan worden gebruikt

(Art: 1002391)

Kies een fi lter 

Voorfi lter  (Art: 1002320)

Stofi lter P (Art: 1002332)

A2P  (Art: 1002340)

ABE1P   (Art: 1002342)

A2BEK1P (Art: 1002341)

Slang BT-30 naar kap

(Art: 1017962)

Lader 

(Art: 1002400)

Luchtkap S-333 

Semi wegwerp (Art: 1014710)
Luchtkap M-106 

Lichte herbruikbare kap (Art: 1016806)

Batterij

(Art: 1002392)

OF

Luchtkap S-757 

Kap met vervangbare overtrek en 
hoofdband met regelbare luchtstroom 
(Art: 1014482)
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Systemen op perslucht samenstellen

Filterunit 

Haalt olie- en stofdeeltjes uit 
lucht om er ademlucht van 
te maken. Onstpanner en 
regelkraan laten toe druk in te 
stellen (Art: 1002431).

Slang naar gordel 

5m (Art: 1013131)

10m (Art: 1002462)

30m (Art: 1002437)

Koppeling (Art: 1014794)

Luchtkap Barisoft

Inclusief vervangbare overtrek, gordel en 
regelkraan om luchttoevoer te regelen 
(Art: 1002530).

Slang BT-30 naar kap

(Art: 1017962)

Regelkraan en gordel V-500

Laat toe de luchtstroom te 
regelen. Voorzien van fl uitsignaal 
dat waarschuwt bij te lage druk 
(Art: 1002470).

V-100 of V-200

Zelfde functies als V-500 maar laat 
toe lucht te koelen 
(V-100 Art: 1002435) of te 
verwarmen (V-200 Art: 1002436).

Slang naar fi lterunit 

5m (Art: 1013131)

10m (Art: 1002462)

30m (Art: 1002437)

Koppeling (Art: 1014794)

Persluchtaansluiting in het bedrijf met lucht afkomstig uit compressor

Systeem Bartels Systeem 3M 

OF

Luchtkap S-333 

Semi wegwerp (Art: 1014710)
Luchtkap M-106 

Lichte herbruikbare kap (Art: 1016806)

Luchtkap S-757 

Kap met vervangbare overtrek en 
hoofdband met regelbare luchtstroom 
(Art: 1014482)
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Handbescherming

Het dragen van geschikte handschoenen is van belang om te vermijden dat verf- of solventdeeltjes (oplosmiddelen) in contact 
komen met de huid. Om de juiste keuze te maken, vertrekt men van het soort solvent (oplosmiddel) of schadelijke component (via 
MSDS fi che (SDS of eSDS) die gebruikt wordt. Afhankelijk van de gebruikte chemicaliën is het nodig te kijken of de gekozen hand-
schoen voldoet inzake permeatie en degradatie. Het bestand zijn tegen chemische middelen en/of verfproducten is belangrijker dan 
de andere eigenschappen van de handschoenen. 
De meest voorkomende grondstoffen voor handschoenen bij verftoepassingen zijn; 

• nitril

• neopreen

• butyl

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

Raadpleeg bij twijfel steeds uw contactpersoon bij Vandeputte Safety of de MSDS (SDS of eSDS) of productfi che van de betref-
fende stof om de juiste keuze te maken inzake handschoenen.

• In nitril

• Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

• Voering: gevlokt

• Profi el: ruit

• Dikte: 0,4 mm (excl. voering)

• Lengte: 33 cm

• Conform:  EN 388 4.0.0.2

EN 374-2

EN 374-1 A J K

• Art: 1007604

• Af te nemen per: 12 paar per maat

• Omverpakking: 144 paar per maat

• Voorraadartikel

HANDSCHOEN NITRI-STAR PLUS

 

• In nitril

• Maten: 7 / 8 / 9 / 10

• Voering: katoen

• Profi el: geruwd

• Dikte: 0,85 mm (excl. voering)

• Lengte: 35 cm

• Contacthitte 100°C (15 sec.) 

• Conform:  EN 388 3.1.2.1

EN 374-2

EN 374-1 J K L

EN 407 X.1.X.X.X.X

• Art: 1007597

• Af te nemen per: 12 paar per maat

• Omverpakking: 72 paar per maat

• Voorraadartikel in maten 9 / 10

HANDSCHOEN STANSOLV 381

• In neopreen

• Maten: 7 / 8 / 9 / 10 / 11

• Voering: gevlokt

• Profi el: ruit

• Dikte: 0,72 mm (excl. voering)

• Lengte: 33 cm

• Conform:  EN 388 3.1.1.1.

EN 374-2

EN 374-1 A K L

• Art: 1007618

• Af te nemen per: 12 paar per maat

• Omverpakking: 144 paar per maat

• Voorraadartikel

HANDSCHOEN NEO-STAR

 

• In neopreen

• Maten: 7 / 8 / 9 / 10

• Voering: katoen

• Profi el: geruwd

• Dikte: 0,9 mm (excl. voering)

• Lengte: 35 cm

• Contacthitte 100°C (15 sec.) 

• Soepel 

• Conform:  EN 388 2.1.2.1

EN 374-2

EN 374-1 A C J K L

EN 407 X.1.X.X.X.X

• Art: 1007627

• Af te nemen per: 12 paar per maat

• Omverpakking: 72 paar per maat

• Voorraadartikel

HANDSCHOEN STANZOIL NK 22 382

• In butyl

• Maten: 7 / 8 / 9 / 10

• Zonder voering 

• Profi el: geruwd (uniek)

• Dikte: 0,5 mm

• Lengte: 35 cm

• Conform:  EN 388 0.1.1.1

EN 374-2

EN 374-1 A B C I K L
   

• Art: 1017923

• Af te nemen per: 6 paar per maat

• Omverpakking: 6 paar per maat

HANDSCHOEN BUTOFLEX 651
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Voetbescherming

Voor werken met verven bestaat er een selectie van kwalitatieve veiligheidsschoenen uit lorica (kunststof) en/of ESD schoenen (voor 
poederspuiten) die makkelijker in onderhoud zijn dan de standaard lederen veiligheidsschoen. 

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Lage schoen, S3

• Maten: 35-47

• Breedtemaat: 11

• Materiaal: aseptane

• Antiperforatiezool: synthetisch

• Versterkte neus: synthetisch

• Materiaal buitenzool: PU/Nitril

• Hoofdkleur: zwart

• Conform:  EN ISO 20345

EN 13287: SRC

EN 12568: 2010

• Art: 1018634

• Af te nemen per: 1 paar

• Voorraadartikel

LAGE SCHOEN JALFLOGGER S3 SRC HRO

De opvolger van de
lage schoen Jalwaler (Art: 1001450).

TIP

 

• Lage schoen, S3

• Maten: 35-47

• Breedtemaat: 11

• Materiaal: aseptane

• Antiperforatiezool: synthetisch

• Versterkte neus: synthetisch

• Materiaal buitenzool: PU/Nitril

• Hoofdkleur: wit

• Conform:  EN ISO 20345

EN 13287: SRC

EN 12568: 2010

• Art: 1018632

• Af te nemen per: 1 paar

• Voorraadartikel

LAGE SCHOEN JALDART S3 SRC HRO

• Maten: 35-50

• Lage schoen, S2

• Materiaal: Microvezel

• Antiperforatiezool: geen

• Versterkte neus: synthetisch

• Materiaal buitenzool: PU/PU

• Breedtemaat: 11

• Conform:  EN ISO 20345

EN 13287: SRC
   

• Art: 1021637

• Af te nemen per: 1 paar

LAGE SCHOEN XENOVA NRJ 6962 S2

ESD schoen voor poederspuiten
TIP
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Opslag van gevaarlijke stoffen

Omwille van mogelijke schade aan milieu en installaties door lekkage of brand/explosie (solventen) en i.v.m. de algemene orde en 
netheid dient men opgeslagen en mogelijk gelekte verven z.s.m. en zo effi ciënt mogelijk te stockeren of op te vangen. Ook bij het 
transporteren en verdelen van kleinere hoeveelheden verf (van magazijn naar de werkplek bijv.) is het belangrijk dit op een veilige en 
overzichtelijke manier te doen (veiligheidskannen met vlamscherm en automatisch sluitend deksel of schenktuit). 

In de verfverwerkingsruimten mag alleen de dagvoorraad als aangemaakte verf aanwezig zijn. Na de werkzaamheden moeten 
oplosmiddelen, verdunningsmiddelen en gemakkelijk brandbare en explosieve verfsoorten in de daarvoor bestemde opslagruimte 
worden opgeborgen. Restanten mogen slechts in beperkte mate in goed gesloten bussen of vaten in de verfverwerkingsruimte 
achterblijven.

Bij het werken met en verwerken van oplosmiddelhoudende verfproducten en verdunners, in het bijzonder bij verfspuiten of in ruim-
ten met weinig ventilatie, kan brand- of explosiegevaar ontstaan. De damp en de nevel die vrijkomen, bevatten vluchtige en brand-
bare stoffen. Voorkom daarom statische ladingen bij het overtappen of het vervoeren van brandbare of explosieve stoffen door het 
aanbrengen van aardingskabels op leidingen en machines.

Soort product Toepassing

Kast/veiligheidskan Stockage

Transportkan Transport

Schenkkan Verdelen van verf in kleinere hoeveelheden

Plunjerkan Reiniging materiaal (bevochtigen doek met solventen)

Onderdelenreiniger Reiniging kleine onderdelen of materiaal

Afvalbak Brandveilig opbergen gebruikt materiaal

Adsorptiemateriaal Effi ciënt en veilig opruimen en/of indijken van spill

Aarding Afvoeren van statische elektriciteit

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Universele adsorptie van industriële vloei-

stoffen

• Afmetingen: 30 cm x 38 cm

• Opvangcapaciteit: 38 liter

• Reinigen gereedschappen en machineon-

derdelen 

• Materiaal: polypropyleen
   

• Art: 1004259

• Af te nemen per: 1 pak

DOEKJES SW1200 500ST

 

• Universele adsorptie van industriële vloei-

stoffen

• Afmetingen: 41 cm x 51 cm

• Opvangcapaciteit: 112 liter

• Algemene industriële onderhoudswerk-

zaamheden 

• Materiaal: polypropyleen
   

• Art: 1004239

• Af te nemen per: 1 pak

• Voorraadartikel

DOEK ZWAAR GEWICHT MRO100 100ST

MRO300 medium gewicht 
(Art: 1004240).

TIP

• Adsorptie van oliehoudende vloeistof

• Afmetingen: 38 cm x 46 m

• Opvangcapaciteit: 94 liter

• Algemene onderhoudswerkzaamheden

• Materiaal: polypropyleen
   

• Art: 1004148

• Af te nemen per: 1 stuk

DOEK ZWAAR GEWICHT OP ROL OP15-DP-E

 

• Combinatiekast, ontvlambare stoffen/zu-

ren/basen

• 90 minuten brandwerend 

• Met zuren- en basen compartiment 

• Zelfsluitende deuren bij meer dan 50°C 

• 3 verstelbare kuiplegborden met aparte 

opvangcapaciteit 

• Met opvangbak voor gelekte vloeistoffen 

• Afmetingen: 1200 x 600 x 1950 mm (360 kg)

• Conform:  EN14470-1 
   

• Art: 1018165

• Af te nemen per: 1 stuk

COMBINATIEKAST RF90 GRIJS
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Ook verkrijgbaar als 1-deursversie 
(Art: 1018171) of 30 minuten versie 
(Art: 1018167)

TIP

• Brandveilige industriële veiligheidskasten

• 90 minuten brandwerend 

• Zelfsluitende deuren bij meer dan 50°C 

• 3 verstelbare kuiplegborden met aparte 

opvangcapaciteit 

• Met opvangbak voor gelekte vloeistoffen 

• Afmetingen: 1200 x 600 x 2055 mm (385 kg)

• Conform:  EN14470-1 
   

• Art: 1018172

• Af te nemen per: 1 stuk

VEILIGHEIDSKAST RF90 2 DEURS GEEL

 

• Shenktuit (Art: 1004352)

• 1L (Art: 1018273), 9L (Art: 1018275) 

• 19L (Art: 1014678) Ook in geel 
   

• Art: 1018274

• Af te nemen per: 1 stuk

KAN ROOD GALVANISEERD 4L

• Bevochtigen van doeken

• 1L (Art: 1018280), 4L (Art: 1018281) 

• Ook in geel 
   

• Art: 1014503

• Af te nemen per: 1 stuk

PLUNJERKAN ROOD GALVANISEERD 2L

 

• Onderdelen onderdompelen

• 4L (Art: 1018279), 8L (Art: 1014657) 

• Ook in geel 
   

• Art: 1018278

• Af te nemen per: 1 stuk

ONDERDELENREINIGER ROOD 2L

• Brandveilige trechter

• Met smeltzekering 

• Afmetingen: 27,3 (diam.) x 25,4 (H) cm
   

• Art: 1017950

• Af te nemen per: 1 stuk

TRECHTER ROOD GALVANISEERD

 

• Met handige fi jndoseerspuit

• 1L (Art: 1004076)

• 5L (Art: 1004078)
   

• Art: 1004077

• Af te nemen per: 1 stuk

VEILIGHEIDSKAN RVS 2L FIJNDOSEERSPUIT

• Met veilige schroefdop

• 1L (Art: 1004068)

• 5L (Art: 1004072)
   

• Art: 1004071

• Af te nemen per: 1 stuk

TRANSPORTKAN RVS 2L SCHROEFDOP

 

• Met veilige schroefdop

• 5L (Art: 1004075)

• 20L (Art: 1004073)
   

• Art: 1004074

• Af te nemen per: 1 stuk

TRANSPORTJERRYCAN RVS 10L SCHROEFDOP



VERVEN EN VERFSPUITEN

22

www.vandeputtesafety.com

• Met handige fi jndoseerspuit

• 5L (Art: 1004103)

• 20L (Art: 1004105)
   

• Art: 1004104

• Af te nemen per: 1 stuk

DOSEERJERRYCAN RVS 10L MET DOSEERSPUIT

 

• Bevochtigen van doeken

• 2L (Art: 1004094)
   

• Art: 1004093

• Af te nemen per: 1 stuk

PLUNJERKAN RVS 1L

• Brandveilige afvalbak

• 34L (Art: 1017944), 80L (Art: 1017946) 

• Voetbediening 
   

• Art: 1017945

• Af te nemen per: 1 stuk

AFVALBAK ROND GALVANISEERD 52L

 

• Kabel van 2m

• Voorkomt statische ontladingen

• Bij overgieten van vloeistoffen naar vat

• Voorzien van 2 krokodillenklemmen
   

• Art: 1004369

• Af te nemen per: 1 stuk

AARDING
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Accessoires

Deze producten zorgen voor een verhoogd comfort (koelingsproducten), bieden adequate eerste hulpverlening bij accidenteel oog-
contact met verf op basis van solventen, het reinigen van de huid en het veilig openen verpakkingen in tubes. 

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Hoofdband onder te dompelen in water om 

te activeren

• Koelend effect gedurende 24 u
   

• Art: 1006335

• Af te nemen per: 24 stuks

CHILL IT BANDANA BLUE 6700/05

Ook verkrijgbaar in oranje (Art: 
1006336).

TIP

 

• Vermindert hittestress en bestrijdt ver-

moeidheid

• Type: koeling

• Onderhoud: wasbaar in de machine

• Onder te dompelen in water voor koeling 

en comfort
   

• Art: 1015669

• Af te nemen per: 6 stuks

COOLING HANDDOEK 6602

• Snel en veilig openen van spuitkokers

• Type: manuele terugtrekking

• Type risico: waarschijnlijk

• Vervangmesjes: beschikbaar
   

• Art: 1018130

• Af te nemen per: 1 stuk

SPUITKOKER SNIJDER 594

Vervangmesjes (Art: 1018129)
TIP

 

• Pasta in softbox

• Met natuurlijke schuurkorrel

• Voor sterk klevende vervuilingen

• Geschikt voor dispenser Vario Ultra
   

• Art: 1003877

• Af te nemen per: 6 stuks

SLIG SPEZIAL SOFTBOX 2000ML

Ook beschikbaar in tube 250ml (Art: 
1003867).

TIP

• Lege dispenser
   

• Art: 1003974

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

DISPENSER STOKO VARIO ULTRA ZWART

Ook verkrijgbaar in wit (Art: 1003973).
TIP

 

Vorstvrije kast (Art: 1014782)
TIP

• Reiniging van de ogen en de huid

• Spoeling met: diphoterine

• Inhoud: 2 x 500 ml, afterwash (1 x 200 ml) 

+ 1 minispray

• Neutraliseren van chemische brandwonden

• Houdbaarheid: 2 jaar
   

• Art: 1018550

• Af te nemen per: 1 stuk

MUURSTATION DIPHOTERINE LMPE.DAS
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