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Het kwaliteitsmanagement van PFERD is volgens ISO 9001 gecertificeerd.

De onderhavige gebruikersinformatie volgens de richtlijn 2001/95/EG over 
de algemene productveiligheid en de wet “Warenwetbesluit algemene 
productveiligheid” vat de noodzakelijke informatie samen over het veilig gebruik 
van afbraamschijven, doorslijpschijven, komslijpstenen, slijpwielen, diamant-
doorslijpschijven, POLIFAN-lamellenslijpschijven, CC-GRIND-slijpschijven en 
CC-GRIND-SOLID slijpschijven van het merk PFERD (hierna slijpgereedschappen 
genoemd) op stationaire doorslijpmachines, handbediende slijp- en/of 
doorslijpmachines (hierna beide kort als slijpmachine aangeduid). Aanvullend 
op deze gebruikersinformatie moeten zowel de gebruiksaanwijzing van 
de gebruikte slijpmachine als de geldende bepalingen voor de arbeids- en 
gezondheidsbescherming steeds in acht genomen worden.

Toelichting op de specificatie van slijpgereedschappen
■■ Neem in principe de aanwijzingen op het slijpgereedschap, de slijpmachine 
evenals die in alle bijgevoegde gebruikshandleidingen in acht.

■■ Gebruik alleen slijpgereedschappen, die aan de actuele 
veiligheidsnormen voldoen. Deze producten zijn voorzien van het 
EN-normeringsnummer en het „oSa“-merk:
 • EN 12413: Veiligheidseisen voor slijpstenen uit gebonden slijpmiddelen 

(afbraamschijven, doorslijpschijven, komslijpstenen, slijpwielen)
 • EN 13236: Veiligheidseisen voor slijpschijven en overige 

slijpapparatuurproducten 
(diamant-doorslijpschijven)

 • EN 13743: Veiligheidseisen voor slijpmiddelen op ondergrond 
(POLIFAN-lamellenslijpschijven, CC-GRIND-slijpschijven)

■■ Gebruik slijpgereedschap dat geschikt is voor de betreffende toepassing. Een 
niet voldoende identificeerbaar gereedschap mag nooit gebruikt worden.

■■ Let op gebruiksbeperkingen en waarschuwings- en/of veiligheidsinstructies op 
de slijpgereedschappen, bijgevoegde etiketten of de verpakkingen ervan:

Niet geschikt voor slijpen uit 
de vrije hand en handgeleid 
slijpen

Niet geschikt voor zijdelings 
slijpen

Niet geschikt voor natslijpen Geen beschadigde schijven 
gebruiken

Alleen met steunschijf 
gebruiken

Veiligheidsvoorschriften 
gebruiken

Veilgigheidsbril dragen Gehoor beschermen

Handschoenen aantrekken Stofmasker gebruiken

■■ Slijpgereedschappen met de bindingssoorten B (bijv. komslijpstenen) en BF 
afbraam- en doorslijpschijven en slijpwielen voor het slijpen uit de vrije hand 
mogen niet na de vermelde vervaldatum worden gebruikt. De vervaldatum 
wordt uitgedrukt in maand en jaar, bijv. 04/2017. De bindingssoort wordt 
steeds op het etiket vermeld.

Opslag van slijpgereedschappen
■■ Slijpgereedschappen moeten zo opgeslagen worden, dat schadelijke invloeden 
door vocht, vorst en grote temperatuurschommelingen evenals mechanische 
beschadigingen worden voorkomen. Gebruik geen kunstharsgebonden of 
flexibele slijpgereedschappen, die voor het gebruik aan veel vocht,nattigheid of 
hoge temperaturen blootgesteld waren.

Opspannen van slijpgereedschappen
■■ Gebruik alleen slijpmachines, die voor het gebruik van het onderhavige 
gereedschap voorzien zijn.

■■ Gebruik nooit slijpmachines, die niet in deugdelijke staat zijn.
■■ Gebruik alleen slijpmachines, waarvan de buitendiameter en boringsdiameter 
resp. de schroefdraad overeenkomen met de richtlijnen voor de slijpmachine.

■■ Gebruik geen beschadigde slijpgereedschappen. Voor iedere inbedrijfstelling 
moeten slijpgereedschappen door visuele controle op mogelijke beschadigingen 
onderzocht worden.

■■ Houd de opspanelementen in goede mechanische en schone staat. Vervang 
deze bij beschadiging of slijtage. Zijn door de fabrikant van de slijpmachine 
hulpmiddelen voor het opspannen van het slijpgereedschap voorzien (bijv. 
opspansleutel), dan moeten deze worden gebruikt. Trek de spaninrichting 
handvast aan.

■■ In principe mogen alleen in de buitendiameter van het 
flenscontactvlak even grote en aan de installatiekant 
gelijk gevormde opspanflenzen gebruikt worden.

■■ Gebruik, indien voorzien tussenlagen tussen het slijpgereedschap en de 
opspanelementen.

■■ Voorkom door het afkoppelen van de stroomvoorziening onbedoeld 
inschakelen van de slijpmachine tijdens het opspannen of verwisselen van een 
slijpgereedschap.

■■ Overschrijd nooit de maximale werksnelheid van een slijpgereedschap. 
Controleer of het toerental van de slijpmachine (tr./min-1, 1/min, RPM resp. 
min-1) het op het slijpgereedschap, op het bijgevoegde etiket of de verpakking 
aangegeven maximaal toelaatbare toerental niet overschrijdt.

■■ Voer geen ontoelaatbare veranderingen aan slijpgereedschappen uit.
■■ Is een diamant-doorslijpschijf met een voorgeschreven draairichting 
gekenmerkt, dan moet deze aangehouden worden.

■■ Laat de machine telkens na het opspannen minstens 30 seconden op 
werksnelheid en met een correct aangebrachte beschermkap proefdraaien. 
Houd daarbij de slijpmachine zo gepositioneerd, dat u bij eventueel falen van 
het slijpgereedschap niet door brokstukken geraakt kunt worden. 

■■ Stationaire doorslijpschijven mogen alleen op de daarvoor bestemde stationaire 
doorslijpmachines gebruikt worden. Het is niet toegestaan ze uit de vrije hand 
resp. handgeleide machines te gebruiken. Is een maximaal machinevermogen 
op de doorslijpschijf vermeld, dan mag dit nooit overschreden worden.

■■ Opspanflenzen voor stationaire doorslijpschijven moeten aan de eisen van de 
actueel geldige EN ISO 16089 voldoen. De PFERD-adviseur informeert u graag.

Gebruik van slijpgereedschappen
■■ Gebruik een voor de betreffende toepassing geschikt slijpgereedschap. Een 
gereedschap, dat niet juist kan worden geidentificeerd, mag nooit gebruikt 
worden.

■■ Wees steeds bewust van mogelijke gevaren tijdens het gebruik van 
slijpgereedschappen.

■■ Gebruik altijd veiligheidsinrichtingen en beschermkappen overeenkomstig de 
handleiding van de slijpmachine. Zorg, voordat u de slijpmachine inschakelt, 
ervoor dat de machine in deugdelijke staat is en de montage volgens de regels 
gebeurt. De plaatsing van een beschermkap moet altijd zo worden uitgevoerd, 
dat deze zich tussen de gebruiker en het gereedschap bevindt. Vonken moeten 
zo min mogelijk in de richting van de gebruiker vliegen.

■■ Het werkstuk moet door geschikte opspanvoorzieningen of eigen gewicht 
spanningsvrij geklemd zijn.

■■ De slijpmachine moet eerst worden ingeschakeld alvorens contact met het 
werkstuk te maken.

■■ Slijpgereedschappen moeten steeds voorzichtig met het werkstukoppervlak in 
contact worden gebracht.

■■ Beweeg de doorslijpschijven altijd in een rechte lijn. Doorslijpschijven mogen 
zijdelings niet belast of voor het zijdelings slijpen gebruikt worden.

■■ Diamant-doorslijpschijven alleen gebruiken voor het op het etiket vermelde 
materialen.

■■ Slijpmachines mogen alleen uitgeschakeld en bij volledige stilstand neergelegd 
worden.

Verwondingen door breuk van het gereedschap, slijpresten, -vonken, 
-stof en -dampen, lawaai, trillingen en lichamelijk contact met het 
slijpgereedschap

■■ Als bescherming tegen mechanische inwerking, slijpdeeltjes, -vonken, -stof 
en -dampen, lawaai en trillingen is het gebruik van geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor alle slijpwerkzaamheden noodzakelijk. Daartoe 
worden oogbescherming, gehoorbescherming, adembescherming en 
werkhandschoenen gerekend. Er moet moeilijk ontvlambare kleding met lange 
mouwen en geschikte veiligheidsschoenen gedragen worden. Bind lang haar 
samen en draag geen loszittende kleding, sjaals, dassen of sieraden. Deze 
regelingen gelden naast voor de gebruiker van de slijpmachine ook voor alle 
personen die zich in de werkomgeving bevinden.

■■ Het inademen van slijpstof kan tot aantasting van de longen leiden. Let bij 
alle slijpwerkzaamheden op een voldoende afzuiging of andere geschikte 
maatregelen.

■■ Gebruik slijpgereedschappen niet in de buurt van brandbare materialen. 
Brandbare en explosieve stoffen moeten voor het begin van de werkzaamheden 
uit de werkomgeving verwijderd worden. Dit betreft o.a. stofafzettingen 
(speciaal aluminiumstof), karton, verpakkingsmateriaal, poetsdoeken, hout en 
houtspanen evenals brandbare vloeistoffen en gassen.

■■ Stop de slijpmachine bij het optreden van overmatige trillingen en laat de 
machine controleren. Neem direct maatregelen, indien bij het gebruik van een 
slijpgereedschap het in de hand of armen gaat tintelen, steken en er sprake is 
van gevoelloosheid.

■■ Voorkom het per abuis inschakelen van de slijpmachine voor het opspannen 
of verwisselen van een slijpgereedschap. Indien noodzakelijk schakel de 
stroomvoorziening van de machine uit.

■■ Verwijder nooit de aan de slijpmachine aangebrachte beschermingen en 
verzeker u ervan dat deze in een goede conditie en veilig zijn aangebracht, 
alvorens de slijpmachine in te schakelen. 

■■ Na het uitschakelen van de slijpmachine moet u controleren of deze volledig stil 
staat, voor u deze onbeheerd achterlaat.

Afvoeren van slijpgereedschappen
■■ Versleten of defecte slijpgereedschappen moeten volgens de geldende 
voorschriften worden verwijderd.

■■ Let erop dat slijpgereedschappen door het bewerken van bepaalde materialen 
verontreinigd kunnen raken.

■■ Voor het verwijderen van bestemde slijpgereedschappen moeten deze duidelijk 
zichtbaar vernietigd worden, om verder gebruik onmogelijk te maken.

■■ Overige informatie vindt u in de “vrijwillige productinformaties” en 
veiligheidsinformatiebladen van uw leverancier.

Gebruikersinformatie


