
Har I vurderet på hvilke løsninger, der er 
sikre, når I skal vaske markmaskiner?
•  Brug af hvilken type stige, vaskebro, stillads

             •  Iblødsætningsmiddel og minimal brug af højtryksrenser

Har du øjenskyl tilgængelig hvis du skulle få 
skidt i øjnene?
•  Vær hurtig med øjenskyl ved fremmedlegemer i øjnene

STOP OP… når du vasker maskiner

Hvad er det værste, der kan 
ske, når du vasker maskiner?
•   Der bliver glat og du kan falde ned 

fra maskinen – fald på flere meter 
kan give alvorlige skader

•   Ved brug af højtryksrenser uden 
rette sikkerhedsforanstaltninger er

     -  Hørelsen i farezonen

     -  Øjne i skudlinjen

     -  Åndedrættet under  
        angreb

     -  Skulder og arme  
        under belastning

Har jeg, hvad jeg har brug 
for?
• Er du fortalt hvordan du skal 

arbejde?

•  Har du højtryksrenser med ergono-
misk håndtag?

•  Har I en vaskebro/et stillads?

•  Har du rette værnemidler?

     -  Sikkerhedsbriller eller helmaske

     -  Skridsikre sikkerheds- 
        gummistøvler

     -  Åndedrætsværn

     -  Høreværn

Minimér risikoen og arbejd 
sikkert
•   Ifør dig værnemidler samt regntøj 

og handsker

•   Ved brug af højtryksrenser skal 
du benytte åndedrætsværn og 
høreværn

•   NUL strips ved brug af højtryks-
renser 

•   Ergonomisk greb  
er rette løsning.

•  Benyt vaskebro  
     eller stillads
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Har I rette arbejdstøj og værnemidler
•   Arbejdet med højtryksspuling kan være vådt og koldt 

så vælg regntøj og handsker, som kan modstå trykket 

fra højtryksrenseren. Vind- og vandtæt men samtidig 

åndbart regntøj med plads til varmt tøj (evt. termoun-

dertøj) indenunder

Kan I finde på at tage chancer?

Hvad gør I hvis ulykken er ude?

? ?

?

YDERLIGERE SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

?

ARBEJDTÆNKSTOP

?
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