Checklist Lokaal Lassen
Datum beoordeling:
Lokaal:
Gecheckt door:
Arbo knelpunten - Lokaal Lassen
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Opmerkingen

Draagt de leerling
veiligheidsschoenen (S3)?
Waar leerlingen letsel kunnen
oplopen zijn veiligheidsschoenen
verplicht.

2

Is er een afzuiginstallatie voor
gevaarlijke dampen (lasdampen /
lasrook) aanwezig?

3

Wordt de afzuiginstallatie periodiek
onderhouden?

4

Is de docent en leerling op de
hoogte van de gevaren van de
stoffen die via de huid of inademing
opgenomen kunnen worden
(vloeistoffen, dampen, nevels en
stof)?

5

Weet docent en leerling wanneer
lasdampen schadelijk zijn?

6

Zijn de cilinders met acetyleen en
zuurstof op de juiste wijze
opgeslagen?

7

Zijn de zuurstofcilinders gescheiden
van de flessen met brandbare gassen
opgeslagen?

8

Zijn de cilinders t.b.v. lassen buiten
het praktijklokaal opgeslagen?

9

Zijn er de juiste drukregelaars op de
cilinders aanwezig en zijn deze op de
juiste wijze aangesloten?

10

Zijn de flessen goed opgeslagen en
wordt voorkomen dat ze omvallen?
zie volgende pagina

11

Zijn op de cilinders (acetyleen en
zuurstof) goedgekeurde vlamdovers
aanwezig?

12

Zijn de branders op de juiste wijze
gemonteerd en voorzien van de
juiste afdichtmiddelen?

13

Zijn de gebruikte lastangen
(elektrisch lassen) goed geïsoleerd?

14

Zijn de gebruikte laskabels van de
juiste dikte?

15

Is er beschermende kleding aanwezig
voor gebruik bij lassen en verwante
processen?

16

Zijn er voldoende lasbrillen / kappen
aanwezig?

17

Is er instructie gegeven om terugslag
te voorkomen (gas)?

18

Is er instructie gegeven omtrent
volgorde van handelen i.v.m.
terugslag?

19

Is er een afkoelbak voor gelaste
producten aanwezig?

20

Draagt de leerling bij het lassen een
lasbril / laskap?

21

Draagt de leerling bij het lassen
bescherming tegen ultraviolet en
infrarood licht (handschoenen,
kleding)?

22

Is er in het lokaal een voorziening
(zoals reflecterende gordijnen,
schermen of lascabines) aangebracht
die personen in de omgeving van het
lassen beschermen?

23

Zijn brandbare materialen in de
omgeving van de lasplek verwijderd?

24

Zijn de juiste blusmiddelen voor de
lasinstallatie aanwezig in geval van
brand?

25

Is het praktijklokaal ordelijk en
opgeruimd?

