
Gebruiksaanwijzing disposable kleding 
 
Typische toepassingsgebieden 
De wegwerp-overalls zijn bedoeld om medewerkers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen of gevoelige 
producten en processen tegen besmetting. Ze worden doorgaans gebruikt voor bescherming tegen deeltjes (type 
5) en een beperkte hoeveelheid vloeibare nevelspatten (type 6), afhankelijk 

 

van de chemische toxiciteit en de 
omstandigheden van de blootstelling. 

 
Beperkingen van gebruik 
• De overalls mogen niet worden gebruikt in gebieden met een risico op explosies of steekvlammen en waar geen 
bescherming wordt geboden tegen hitte of vlammen. 
• Om te voorkomen dat de gebruiker besmet raakt met gevaarlijke stoffen, moet besmette kleding met uiterste 
zorg worden verwijderd. Wanneer kledingstukken besmet zijn, moeten de procedures worden gevolgd voor 
ontsmetting (d.w.z. ontsmettingsdouche) voorafgaand aan het verwijderen van het kledingstuk. De wegwerp-
overalls zijn niet bedoeld voor gebruik in een extreme omgeving. 
• Om thermische belasting van of schade aan uw wegwerp-overall tot een minimum te beperken, moet het juiste 
ondergoed worden overwogen.  
• De bepaling van de geschiktheid van producten voor een toepassing is de uiteindelijke verantwoordelijkheid van 
de gebruiker wij accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor oneigenlijk gebruik van de wegwerp-overalls. 
Voor alle overalls wordt eenmalig gebruik aanbevolen. Bij verontreiniging of beschadiging moet het kledingstuk 
worden verwijderd en op passende wijze worden afgevoerd. 
• Wanneer de producten worden gebruikt in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen en voor 
het ‘Type’ volledige bescherming, moeten de mouwen aan de handschoenen, de enkels aan de laarzen en de 
capuchon aan het ademhalingsapparaat worden vastgetaped. De gebruiker beoordeelt als enige de juiste 
combinatie van een volledig beschermende overall en aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen. 
• Over een binnenhandschoen - waarbij de buitenhandschoen vervolgens over de mouw van de kleding wordt 
gedragen - moet een vingerlus (duim) 
 

worden gebruikt 

 
Vóór gebruik - In het onwaarschijnlijke geval van defecten, moet u de overall niet dragen. 
Opslag en verwijdering - de wegwerp-overalls kunnen worden opgeslagen volgens de gebruikelijke 
opslagpraktijken en in hun originele verpakking. Er zijn geen speciale opslagomstandigheden voor vereist. Het 
verdient aanbeveling om de producten op te slaan in een droge, koele ruimte, uit de buurt van rechtstreekse 
warmte en rechtstreeks zonlicht. Wanneer de beschermende overalls verontreinigd zijn, moeten ze worden 

 
afgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving 

 

 
 


