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handschoenen 
aangeraden

juwelen 
verboden

In samenwerking met

1 Rook-, eet- en drinkverbod in de werkruimtes
2 homogene verlichting - lichtintensiteit min 400 lux
3 aangepaste ventilatie - min luchtverversingsdebiet   
 van 100 m³/uur/persoon
4 Kapsalon en vloerbekleding goed en geregeld   
 onderhouden met voorkeur voor antislipvloer
5 Geschikte werkkledij - geen juwelen aan handen   
 en polsen - gesloten schoenen met antislipzolen
6 Kapperskruk op wieltjes met rugleuning    
 (zit-stastoel) - in de hoogte verstelbaar  
7 Bewaring van de cosmeticaproducten in geschikte   
 omstandigheden - hermetisch afgesloten flessen  
 en bewaring in hun oorspronkelijke verpakking.   
 de stoffen, bereidingen en producten houden   
 geen of zo weinig mogelijk risico’s in voor 
 de gezondheid en de veiligheid. Bij gebrek aan 
 minder gevaarlijk vervangingsproducten, gebruik 
 maken van producten met een blootstellingverlagen 
 de vorm (applicator met twee compartimenten, 
 gel, korrels..). Bewaring van ontvlambare producten   

 op afstand van een ontvlambare bron, buiten het   
 bereik van kinderen
8 elektrische, sanitaire en gasinstallaties conform   
 de eu-normen
9 laboposter - met aandacht voor informatie   
 betreffende het verdunnen van shampoos,   
 kleuringen en andere ter beschikking gestelde   
 geconcentreerde producten
10 systematische schoonmaak en desinfectie van   
 nikkelvrij materiaal
11 Milieuvriendelijk verwijderen van lege of gedeeltelijk  
 gebruikte verpakkingen 
12 Beschermingscrème aanbrengen vóór elke taak,   
 vóór de pauze en op het einde van de werkdag.   
 wateroplossingen die huidirriterende stoffen of  
 bereidingen bevatten, niet op de huid laten drogen   
 en afspoelen.
13 Menginstrumenten, individuele doseerapparaten   
 en specifieke vaten voor het oplossen van    
 geconcentreerde producten

14 schort en handschoenen (bij voorkeur voor eenmalig  
 gebruik) dragen bij kleuringen, permanenten,   
 bereidingen, mengingen, verlating van chemische   
 stoffen, toepassen van een shampoo, met water   
 schoonmaken en desinfecteren van instrumenten,   
 gereedschap, inrichtingen of lokalen.
 de handschoenen zijn 
 - bestand tegen beschadiging bij normaal gebruik
 - niet allergeen (handschoenen in latex waarin   
   talkpoeder zit zijn verboden)
 - aangepast aan de handen van de gebruiker
 - hermetisch afgesloten - de pols en een deel van   
  de voorarm zijn bedekt 
15 Geen gebruik maken van schadelijke stoffen. 
 deze zijn producten voor permanenten die een ether  
 van thioglycolzuur bevatten (de zure permanenten)   
 en haarverzorging in poedervorm zoals vluchtige   
 producten voor ontkleuring en kleuring
16 aanvullend verluchtingssysteem - tegen uitstoot van  
 gassen, dampen en opvang van fijne stofdeeltjes 

17 handdoeken en  kapmantels - enkel voor de  klant
18 Producten voor de reiniging, hygiëne en bescherming  
 van de handen - handdoeken voor eenmalig gebruik
19 Ph-neutrale zeep en beschermingscrème voor   
 de handen correct aangebracht op het einde  
 van elke taak
20 wasunit - aangepast aan de werkmethode   
 en ergonomie
21 Rolwagen voor materiaal en producten
22 ergonomische draaistoel - in de hoogte verstelbaar
23 ergonomische haardroger - stil, licht met minimum   
 aan trillingen
24 Producten, stoffen en bereidingen beantwoorden   
 aan de eu-normen
Meer info: www.werk.be/cao/314/314-2012-00644.pdf 
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