Voorbeelden werkplekinstructiekaart
Het doel van werkplekinstructiekaarten (WIK) is de medewerkers en anderen op de werkplek zo
specifiek mogelijk te informeren over risico’s van de stoffen en de noodzakelijke maatregelen die
getroffen moeten worden. Zo specifiek mogelijk betekent dat dit aansluit op de situatie zoals het
op de werkplek in jouw organisatie is. Dit vraagt dus om een ‘vertaalslag’ van de uitgebreide
informatie uit het veiligheidsinformatieblad (VIB) van een product naar de concrete toepassing in
jouw eigen situatie. Hier zijn verschillende varianten in mogelijk.
Zie op de volgende pagina’s voorbeelden van werkplekinstructiekaarten die als MS Worddocument uit Stoffenmanager geëxporteerd kunnen worden.
De eerste variant bevat wat meer technische informatie, bij de tweede variant ligt de nadruk op
het zichtbaar maken van de maatregelen.

Een uitgave van werkgevers- en
werknemersorganisaties in de VVT

www.arbocatalogusvvt.nl

Werkplekinstructiekaart
Locatie/Afdeling in gebruik

VVT desinfectie

Productnaam

Alcohol 70% met IPA

Samenstelling
(component/concentratie/CAS-nummer)

Ethanol
Isopropylalcohol

Signaalwoord

Gevaar

90,00 %
10,00 %

64-17-5
67-63-0

Gevaaretiketten

H-zinnen

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp

P-zinnen

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open
vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233: In goed gesloten verpakking bewaren
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar...
P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren

Ventilatie

Ruimteventilatie

Preventie
Adembescherming
Oog-, gelaatsbescherming

Veiligheidsbril met zijkleppen (bij kans op spatten of nevel)

Handschoenen

Nitrilrubber

Beschermende kleding
Eerste hulp
EHBO oogcontact

Ogen met geopend ooglid enkele minuten uitspoelen met water.

EHBO inademing

Frisse lucht.

EHBO huidcontact

Afspoelen, is niet prikkelend voor de huid.

EHBO inslikken

Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.

EHBO algemene info
EHBO info arts
Blusstoffen, opslag en opruiming
Opslagvoorschriften

Goede ventilatie. Ontstekingsbronnen op afstand houden. Niet roken.
Maatregelen treffen tegen ontlading statische elektriciteit. Verpakking
gesloten houden. Koel en droog bewaren.

Opruimvoorschriften

Beschermende kleding. Niet beschermde personen op afstand houden. Met
absorptiemateriaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Restanten met water verdunnen en niet in riool, oppervlaktewater of bodem
laten komen.

Blusstoffen

CO2, bluspoeder of waterstraal.

Gevaren milieu

Waterbezwaarlijkheid 11: weinig schadelijk voor in water levende
organismen.

Maatregelen milieu

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Werkplekinstructiekaart: Calligator
Datum: 09-12-2015

Gevaar eigenschappen
Signaalwoord: Waarschuwing

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie
veroorzaken

Beschermende middelen

Veiligheidsbril met zijkleppen

Ventilatie

Neopreen

Werkkleding

Ruimteventilatie

EHBO
Algemene informatie

Inademing
Huidcontact
Oogcontact
Inslikken

Hulpverlener: let op zelfbescherming!
Product bevat isothiazool verbindingen die een allergische reactie kunnen
veroorzaken.
Voor frisse lucht zorgen. Bij klachten onder medische behandeling stellen.
Bij brand vormen zich gevaarlijke gassen, niet inademen.
Na aanraking met de huid onmiddellijk met veel water spoelen. Bij aanhoudende
huidirritatie arts raadplegen.
Aanraking met de ogen voorkomen. Oogdouche gereedhouden. Minimaal 15
minuten spoelen met veel water. Bij irritatie oogarts raadplegen.
Mond grondig laten spoelen met water.

Opslag
Opslagvoorschriften

Aerosolvorming tegengaan. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslagruimte
goed ventileren.

Calamiteiten
Opruimvoorschriften
Blusstoffen

Niet in riool, oppervlaktewater of grondwater terecht laten komen. In
absorptiemiddel opnemen en volgens voorschriften afvoeren.
Product is niet brandbaar. Blusstoffen op de omgeving afstemmen. Bluswater
opvangen, niet in riool, oppervlaktewater of grondwater laten komen.

Milieu
Gevaren milieu
Maatregelen milieu

Bevat minder dan 5% polycarboxylaten. Waterverontreinigingsklasse (Duitsland)
WGK1
Niet in riool, oppervlaktewater of grondwater terecht laten komen.

