
Veilig werken met kalk
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Nuttige informatie
Veiligheidsadviseur :  tel. :  .......................................................................................

Eerste hulp dienst - ziekenwagen :  tel. :  .......................................................................................

Antigif centrum :  tel. : 070/245 245

Zich goed beschermen
 
Bescherming van de ogen : vermijden van 
letsels
Draag permanent bij het verwerken van kalk een  
stofdichte veiligheidsbril.

 
Bescherming van de luchtwegen : 
Draag een anti-stofmasker wanneer de omgeving 
verzadigd is met stof. 

Bescherming van de huid : vermijden van 
irritaties, jeuk en brandwonden
Draag een hemd met lange mouwen en lange broek
Vermijd nauw aansluitende kleding ter hoogte van 
hals en polsen. Wrijving
en zweet kan in combinatie met kalk de irritatie 
veroorzaken.
Draag handschoenen
Draag hoge schoenen of laarzen.

 EHBO
Kalk in de ogen 
Het oog open houden en overvloedig spoelen met 
water gedurende ten minste 15 minuten.
Signaleer elke langdurige hinder aan een oogarts.

Inademen van kalkstof 
De stofbeladen omgeving verlaten en uitgebreid frisse 
lucht inademen. Bij aanhoudende ademhalingshinder 
een arts raadplegen.

Huidirritatie 
De huid uitgebreid wassen met lauw water en zeep 
en uitgebreid naspoelen teneinde alle kalk resten te 
verwijderen. Bij ernstige irritatie, breng een kalmerende 
brandwondenzalf aan en bedek met steriel verband.
Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.

Inslikken 
Niet braken. Spoel uitgebreid de mond en drink water.
Een arts raadplegen bij aanhoudend ongemak. 

Algemene veiligheid op de bouwplaats

Draag een helm. Draag een fl uoriserend 
veiligheidsvest.

Draag 
veiligheidsschoenen.

info@fediex.be
www.kalkfl ash.be

Bij gebruik van kalk 
(CaO, calcium oxide, 
ongebluste kalk) 
op bouwplaatsen 
dient men een 
aantal eenvoudige 
maatregelen te 
respecteren. 

De veiligheidsfi che van volgens de richtlijn 2001/58/CE is beschikbaar via www.kalkfl ash.be

Kalk is een irritant product (Xi). Ze kan ernstige oogletsels veroorzaken (R41).
Ongebluste kalk reageert met water en geeft veel warmte, waterdamp en stof.


