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Protocol:  Kannen wisselen in de wasserij.  
 

Bevoorrading van kannen in de wasserij: 
 Er worden 4 verschillende grondstoffen gebruikt, verpakt in kannen die in een lekbak 

moeten staan.  
o Ecolab Booster Plus  corrosief/bijtend  
o Ecolab Power Plus   corrosief/bijtend 
o Ecolab Oxy   irriterend 
o Ecolab Neutrasoft  irriterend 

 
 De veiligheidsbladen map van deze vier producten hangt onder de blauwe pomp.  
 In één lekbak kunnen en mogen maximaal 2 kannen van dezelfde soort staan.  
 Het is verboden verschillende stoffen bij elkaar in een lekbak te zetten. 

 
Wisselen van kannen: 
Als het minimum niveau in een kan is bereikt, dan gaat er een zoemer af. Voor het vervangen 
van een kan moet je een paar belangrijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen: 
 
 Gebruik als beschermingsmiddel handschoenen, die liggen bovenop de blauwe pomp; 
 Voor niet brildragende personen, gebruik de veiligheidsbril. Die ligt ook op de blauwe 

pomp; 
 Er ligt een witte/rode sleutel die past op de dop, voor het openen van een kan.  
 Voorkom spatgevaar! Zorg bij het verplaatsen van kannen dat de dop op de kan zit; 
 Zet de volle kan voorin de lekbak en draai de dop eraf; 
 Vul een hoge emmer voor ¾ deel met warm water voor het reinigen van de sonde en om 

het piepen van de zoemer tegen te gaan. 
 Prik de sonde van de bijna lege kan in de emmer; 
 Giet het restant van de bijna lege kan leeg in de volle kan; 
 Prik de sonde vanuit de emmer in de volle kan; 
 Draai de dop op de lege kan en voer deze af naar de containerruimte als chemisch afval. 
 
Extra veiligheid, gebruik van de oogspeldouche: 
Op de kraan van de linkse spoelbak zit een oogspoeldouche, die bij een calamiteit kan worden 
gebruikt. Dit is direct naast de plek waar de kannen worden gewisseld. 
 
 Trek de twee beschermdoppen van de twee sproeikoppen af.  
 Draai langzaam de koud water kraan open (en voeg indien gewenst langzaam warm water 

toe). 
 Trek de pen uit, zodat het water uit de oogdouche omhoog spuit. 
 Spoel de ogen boven de oogdouche. 
 Neem de veiligheidsbladen map mee, als je naar de EHBO/een arts gaat. 
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Deze regeling is in werking getreden op juli 2013. 
 
Bij evaluatie in 6 juni 2016 zijn er geen wijzigingen aangebracht. 
De voorliggende regeling is per 6 juni 2016 van kracht. 
 
Bij evaluatie op 28 april 2017 zijn er enkele kleine wijzigingen aangebracht. 
De voorliggende regeling is per 8 mei 2017 van kracht. 
 


