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teruggeplaatst in een bak en worden de batterijen
aan de lader gehangen. “De weegschaal is om de
filters te wegen”, legt Geek uit. “Dat doen we voor
elk gebruik. Met een PID-meter (Photo Ionisatie
Detector) hebben we vooraf getest wanneer een
filter verzadigd is. Het omslagpunt ligt op 40 gram
maar voor de veiligheid kiezen we ervoor om de
filters bij 30 gram te verwisselen.” Het tijdig ver
vangen van de filters is cruciaal voor een veilige
werking van het systeem, weet ook Arno: “Bij stof
zie je dat de filter vol raakt en merk je het ook aan
de luchtstroom. Bij gassen en dampen geldt dat
allemaal niet en is wegen dus een prima manier om
te bepalen of het filter vervangen moet worden.”

Koel briesje
Filters en andere gangbare onderdelen voor het

EEN ‘FRISSE’ ADEM…
Wat hebben gezichtsbeharing en arbeidsomstandigheden met elkaar te maken? Bij AkzoNobel
Sassenheim kennen ze inmiddels het antwoord op deze vraag. Gemotiveerd door de verplichte
controle op de werking van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) in het buitenland, besloot
het bedrijf alvast kritisch de werking van onder andere de ademhalingsbescherming te testen.
Een soepel samenspel tussen AkzoNobel, 3M en Intersafe.
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Gladgeschoren versus stoppelbaard
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Batterijen en filters
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(stoppel)baard. “Je kunt mensen niet verplichten

maandag gaven we instructies. Hoe gebruik je het

Arno kijkt met tevredenheid terug: “Van de analyse

middelen nog wel? Al minstens 25 jaar, zolang ben

met een gladgeschoren gezicht te komen werken”,
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natief bedenken, niet alleen voor de Research &
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Meer informatie?

Arno Lammers, Key Accountmanager bij Intersafe,

Train de trainer!” Op vaste plekken in de fabriek

Contactpersoon: Voornaam Achternaam, Functie

schetst het proces: “We hadden diverse opties,

staan units met kunststofbakken, opladers, instruc

Nederland: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

maar door te filteren op wensen en eisen, werd

tiekaarten, een weegschaal en registratiekaarten.

België: T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu

de selectie steeds kleiner. Een masker aan pers

Na gebruik worden de Jupiter-systemen telkens

“In veiligheid en gezondheid van onze
mensen doen we geen concessies!”
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zomermaanden zijn ze blij met het koele briesje

‘Dit hadden we vijftien jaar eerder
moeten hebben!’
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