
NUMMER 5      VEILIGHEIDSCHECK MACHINEVEILIGHEID ARBOCATALOGUS

VEILIGHEIDSCHECK MOBIELE HOGEDRUKREINIGER
MERK TYPE BOUWJAAR

 CE- MARKERING   JA  NEE

 VRAGEN MET EEN VERGROOTGLAS WORDEN NADER TOEGELICHT IN DE ACHTERGRONDINFORMATIE.

VRAAG ANTWOORD ACTIE DATUM 
GEREED

Apparaat

1 Zijn opschriften met aanduiding CE 
en fabrikantgegevens aanwezig?

  JA  NEE

2 Is er een gebruiksaanwijzing 
beschikbaar?

  JA  NEE

3 Is er een werkinstructie
 beschikbaar?

  JA  NEE

 4 Worden Persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruikt 
zoals 
❏ gelaatsbescherming;
❏ gehoorbescherming;
❏ veiligheidsschoenen of -laarzen 
(met antislip zool);
❏ pak (bij bijvoorbeeld werken met 
heet veel water);
❏ handschoenen (bij bijvoorbeeld 
werken met heet water);
❏ kniebeschermers (indien er veel 
geknield moet worden)
❏ adembescherming (indien er met 
bepaalde gevaarlijke stoffen gewerkt 
moet worden)

  JA  NEE

5 Is de noodstop bereikbaar tijdens 
gebruik van de hogedrukreiniger?

  JA  NEE  N.V.T.

6 Is het bedieningsorgaan afgeschermd 
tegen ongewild aanraken?

  JA  NEE

7 Indien aanwezig: Is de manometer 
goed afleesbaar?

  JA  NEE  N.V.T.

8 Zijn de koppelingen goed 
aangedraaid?

  JA  NEE

9 Zijn de koppelingen en slangen 
vrij van lekkages?

  JA  NEE

10 Is het mondstuk vrij van 
verstoppingen

  JA  NEE

11 Zijn eventuele beschadigingen 
aan de leidingen en/of snoeren 
gerepareerd?

  JA  NEE  N.V.T.

12 Zijn eventuele beschadigingen 
aan de handgrepen gerepareerd?

  JA  NEE  N.V.T.



VRAAG ANTWOORD ACTIE DATUM 
GEREED

Mobiele hogedrukreiniger vanaf 
250 bar, van toepassing op vraag 
13/14/15 

13 Is er een noodstop op het apparaat 
aanwezig?

  JA  NEE  N.V.T.

 14 Is de spuitlanslengte minimaal 
75 cm?

  JA  NEE

 15 Is het bedieningshandvat voorzien 
van een loslaatbeveiliging die bij 
loslaten van de bediening het spuiten 
onmiddellijk doet stoppen?

  JA  NEE  N.V.T.

 16 Is het spuitpistool door middel van 
een beugel tegen ongewild aanraken 
beschermd?

  JA  NEE  N.V.T.

Omgeving

17 Is de spuitplaats duidelijk afgezet 
ten opzichte van de spuitinstallatie? 

  JA  NEE

18 Worden de te reinigen werkstukken 
geborgd tegen ongewild in 
beweging komen?

  JA  NEE

19 Indien er gewerkt wordt met 
gevaarlijke stoffen in het reservoir: 
wordt het Veiligheidsinformatieblad 
geraadpleegd voor de te nemen 
maatregelen

  JA  NEE

20 Wordt een diesel aangedreven 
hogedruk reiniger alleen buiten 
gebruikt?

  JA  NEE

ZIJN ALLE BOVENSTAANDE 
ITEMS IN ORDE?

  JA  NEE GEBREKEN VERHELPEN OF REPAREREN 
EN APART AFTEKENEN

DOCUMENT ONDERTEKENEN

DE MOBIELE HOGEDRUKREINIGER FUNCTIONEERT OP ALLE BOVENSTAANDE ASPECTEN NAAR BEHOREN

NAAM

DATUM

HANDTEKENING
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 CE-markering: 
De CE-markering die op veel producten te vinden is 
geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor 
geldende regels binnen de Europese Economische 
Ruimte. CE staat hierbij voor Conformité Européenne, 
wat zoveel betekent als in overeenstemming met de 
Europese regelgeving. Een CE gemarkeerde machine 
geldt in principe als veilig. Wanneer echter ingrijpende 
wijzigingen worden aangebracht, bijvoorbeeld het 
verhogen van de snelheid of het verbreden van de 
machine wordt de machine beschouwd als een nieuwe 
machine en dan vervalt de (oude) CE- markering. 
Een nieuwe CE-markering is in principe niet nodig bij 
kleine wijzigingen die de veiligheid vergroten, zoals 
het aanbrengen van afschermingen en/of een (extra) 
noodstop. 
Voor iedere machine die na 1 januari 1995 is gebouwd is 
het hebben van een CE-markering verplicht. 

 Soorten mobiele hogedrukreinigers:
Er bestaan twee typen mobiele hogedrukreinigers: de 
mobiele hogedrukreinigers tot 250 bar en de mobiele 
hogedruk reinigers vanaf 250 bar. 

 4. Gebruik Persoonlijke beschermingsmiddelen 
mobiele hogedrukreiniger:
Tijdens het gebruik van de mobiele 
hogedrukreiniger worden de volgende Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen gedragen:
• Gelaatsbescherming (ter bescherming van het 
gezicht);
• Veiligheidsschoenen of -laarzen (met antislip zool);
• Gehoorbescherming (bij geluidsniveaus vanaf 80 dB);
• Handschoenen 
• Adembescherming (indien er met bepaalde 
gevaarlijke stoffen gewerkt moet worden);
• Kniebeschermers (indien er tijdens de 
werkzaamheden veel geknield wordt).

ACHTERGRODINFORMATIE MOBIELE HOGEDRUKREINIGER

 5. Noodstop: 
De noodstop is een schakelaar 
waarmee de werking van een 
machine in noodgevallen direct kan 
worden gestopt. De noodstop is rood 
van kleur. Hierbij is vaak een gele 
achtergrond aanwezig. De noodstop 
is onmiddellijk bereikbaar. Er bestaan 
twee categorieën noodstops. Het type noodstop is 
afhankelijk van de machine. 

Noodstop categorie 0: hierbij is er sprake van een 
niet gecontroleerde stop. De energietoevoer naar de 
aandrijving(en) van de machine moeten onmiddellijk 
worden onderbroken. Een mechanische scheiding of 
loskoppeling is ook toegestaan. Het kan nodig zijn om 
te remmen. Een categorie 0 noodstop mag uitsluitend 
uitgerust zijn met elektromechanische onderdelen 
voorzien van vaste bedrading. De werking mag niet 
afhankelijk zijn van elektronische apparatuur. 

Bij de noodstop categorie 1 is er sprake van een 
gecontroleerde stop. De energietoevoer naar de 
aandrijvingen(en) van de machine blijft aanwezig 
om met behulp hiervan de stop te kunnen realiseren. 
Hierna wordt de energietoevoer onderbroken. De 
energietoevoer naar de machineaandrijving(en) wordt 
uitgeschakeld met elektromechanische onderdelen.

 15. Loslaatbeveiliging:
Bij het loslaten van de bediening van het 
spuitpistool stopt het spuitpistool onmiddellijk. Dit 
is ter bescherming van de gebruiker en eventuele 
omstanders.

 14/16. Spuitlans lengte 75 cm
Bij een spuitlans lengte minder dan 75 cm dient twee 
handenbediening gebruikt te worden. Dit is om de 
gebruiker te beschermen tegen ongewild aanraken van 
de waterstraal en de spuitlans.

 20. Diesel
Het gebruik van diesel aangedreven arbeidsmiddelen is 
binnen verboden aangezien de uitlaatgassen van diesel 
bewezen kankerverwekkend zijn voor de mens.
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