
VEILIG RESTAUREREN; hoe veilig werkt u? 

Bij het restaureren van kunstobjecten wordt dagelijks gewerkt met vluchtige stoffen. Daarnaast komen bij 

het schoonmaken van deze kunstobjecten veel kleine stofdeeltjes vrij. Wellicht weet u dat deze vluchtige 

stoffen en stofdeeltjes een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. 

Neem nou een product als vernis, een doorsnee restaurateur werkt hier dagelijks mee. In de veiligheidsbladen 

van een willekeurige producent van vernis staan o.a. de volgende symbolen.  

 

 

 

Deze symbolen geven aan dat we hier hebben te maken met een stof die zeer gevaarlijk is voor uw gezondheid. 

Letterlijk staat het volgende voorgeschreven in de veiligheidsbladen “Zorg voor voldoende ventilatie. Waar 

mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie. Indien 

luchtverversing niet voldoende is om stof/damp onder de Wettelijke Grenswaarde te houden, moet een geschikte 

ademhalingsbescherming worden gedragen”.      

Interflow heeft samen met Douwes Fine Art te Amsterdam een passende oplossing ontwikkeld om 

restauratiewerkzaamheden zo veilig mogelijk uit te voeren. Het gaat hier om tafel-afzuigunit en een 

vernisspuitwand. De afgelopen jaren heeft Interflow de beide units vanuit de praktijk doorontwikkeld. We kunnen 

vaststellen dat bij de huidige units werkcomfort en veiligheid zijn gegarandeerd.  

Grote voordelen van de tafelafzuigunit zijn:  

- Uw veiligheid kan worden gevalideerd/gegarandeerd. 

- Juiste werkhouding. 

- Veel lichtinval. 

- Ruime bewegingsvrijheid. 

- Geen ademhalingsbescherming benodigd. 

- Minimale afzuiging benodigd. 

- Energie-zuinig. 

- Eenvoudig te installeren.                     

        

          Foto: Tafelafzuigunit     

 

Grote voordelen van de vernisspuitwand zijn:   

- Veiligheid kan worden gevalideerd/gegarandeerd. 

- Juiste werkhouding. 

- Veel lichtinval. 

- Ruime bewegingsvrijheid. 

- Geen ademhalingsbescherming benodigd. 

- Minimale afzuiging benodigd. 

- Energie zuinig. 

- Eenvoudig te installeren. 

- Geschikt voor grote objecten. 

- Eenvoudig filterwisselsysteem.     

 

 

 

       Foto: Vernisspuitwand 

https://www.google.nl/url?q=http://www.milieucentraal.nl/thema's/thema-3/schoonmaaktips/schoonmaakmiddelen/&sa=U&ei=UKl5U-WyGsWbPYjQgbgK&ved=0CEAQ9QEwCTgU&usg=AFQjCNHwxg23tM5Y-XKFNlzfO32aCb0OxQ
https://www.google.nl/url?q=http://nl.123rf.com/clipart-vector/stofmasker.html&sa=U&ei=-Kl5U4TQLMWrO9vRgOgF&ved=0CDgQ9QEwBTgU&usg=AFQjCNGBMC-8BVVHSNqdupu39o0eoW8-hQ
https://www.google.nl/url?q=http://upbdmbi.wix.com/droguerie-drogisterij


Hoe veilig werkt u? Wilt u advies over uw huidig werksituatie? Neem contact op met Interflow voor een vrijblijvend 

adviesgesprek.  

 

 

Als dé specialist in schone lucht draait het bij Interflow allemaal om schone lucht in productieomgevingen met als 

doel product- en persoonsbescherming te bieden. Interflow adviseert, ontwerpt, realiseert en onderhoudt al uw 

projecten op dit gebied. Interflow is ISO, OSAS en VCA gecertificeerd. Als onderdeel van BAM Techniek zijn wij 

voor u een stabiele en flexibele partner. Voor meer informatie, kijk op www.interflow.nl 
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