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Negen manieren 
om letsel door
blazen met perslucht 
te voorkomen

1. Richt in geen geval een 
luchtslang of luchtpistool op 
een persoon.  Noch voor de lol, 
noch om vuil van de kleding of het 
lichaam van de desbetreffende 
persoon te blazen.

2. Maak altijd gebruik van een 
veiligheidsuitrusting,  zoals 
een veiligheidsbril, wanneer u 
schoonmaakt met perslucht. 

3. Zorg er altijd voor dat u een veilig 
blaaspistool gebruikt van welke het 
blaasmondstuk voldoet aan de OSHA 
richtlijnen. Plaats een veiligheidsscherm 
om de werkplek heen of kijk goed of er 
niemand in de buurt is.

4. Kijk regelmatig of luchtslangen 
niet beschadigd zijn of lekken. 
Verwijder een lekkende luchtslang 
zo snel mogelijk. Een slang die onder 
druk afbreekt zal losschieten en 
oncontroleerbaar in het rond zwaaien.

5. Zorg er, voordat u een slang van het 
persluchtsysteem loskoppelt, altijd voor dat 
u de perslucht bij de dichtstbijzijnde klep 
afsluit en dat u de resterende lucht uit het 
systeem laat lopen.

6.  Controleer bij de aansluitingen en ophangpunten van 
de slang of alles veilig vastzit. Vermijd het gebruik van 
schroevendraaiers wanneer u deze aandraait; gebruik 
in plaats hiervan een moersleutel of uw hand. Houd de 
slang en het luchtpistool vast wanneer de perslucht weer 
wordt aangezet.

7. Stop de luchtstroom nooit 
door de slang te buigen. Gebruik 
hiervoor altijd de afsluitklep.  
Open de klep altijd voorzichtig om 
eventuele defecte aansluitingen 
te detecteren.

8. Laat luchtslangen niet op de vloer liggen op 
plaatsen waar iemand erover kan struikelen 
of waar deze kunnen worden beschadigd 
door voertuigen, deuren of gereedschap.  
Trek, indien mogelijk, de luchtleidingen en 
slangen op plafondhoogte.

9. Onthoud dat u perslucht en gerelateerde componenten 
altijd als professionele hulpmiddelen ziet – iets dat uw werk 
vergemakkelijkt, maar alleen als het correct en veilig wordt gebruikt.


