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“CHECKLIST
CHECKLIST COMPOSIET B
BRANDBLUSSER
RANDBLUSSER - NEN 2559”
2559

Controle Checklist composiet
omposiet brandblusser
brandblussers “poeder en schuim
schuim”.
Volgens
olgens richtlijn NEN 2559:2001.
2559:2001 Periodieke controle van composiet
composiet
brandblusser
blussers is enkel visueel.
visueel. Maak de brandblusser
lusser niet open. D
De
fabrieksgarantie van 10 jaar vervalt bij openen en/of verbreken van
het veiligheids
veiligheidszegel.
zegel. Raadpleeg bij twijfel de leverancier (BlusPunt
(BlusPunt.nl)

CHECKLIST:

Controleer
Controleer zichtbaarheid:
zichtbaarheid
Controleer of de blusser op een toegankelijke en zichtbare plaats hangt. Verwijder
zonodig obstakels. Duid
Duidt de plaats van de brandblusser
blusser aan met een pictogram.
Controleer
Controleer borgpen en de indicatie voorzieningen:
voorzieningen
Controleer de borgpen en de indicatie voorzieningen om te bepalen of het blustoestel
eventueel is ge
gebruikt.
bruikt.
 Controleer de beide drukmeters:
Controleer of de drukmeters (2 stuks) vrij bewegen.
bewegen Dit doet u met de meegeleverde
magneet (onder in de bodem) Controleer of de drukmeters
drukmeters zich buiten de aangegeven
grenswaarden bevinden (rode zone). Neem
eem bij afwijkingen contact met BlusPunt.nl
.nl op.
Inspecteer
Inspecteer het uiterlijk van het blustoestel
blustoestel::
Inspecteer het blustoestel uitwendig op mechanische beschadigingen die de veilige
werking van het toestel nadelig kunnen beïnvloeden.
Controleer
leer de slang en het spuitstuk:
Contro
Controleer de slang en het spuitstuk op conditie en geschiktheid voor gebruik. Controleer
Controleer
of de slang en het spuitstuk niet verstopt en/of gescheurd, versleten of beschadigd zijn.
Controleer
Controleer de bedieningsinstructies
bedieningsinstructies:
Controleer of de bedieningsinstructies juist en duidelijk leesbaar zijn.. Noteer de datum
uw naam en paraaf op het onderhoudsschema
onderhoudsschema op de brandblusser. Bewaar deze checklist
in uw RI&E map en stuur desgewenst een kopi
kopie
e naar uw verzekeraar of tussenpersoon.
tussenpersoon.

Met vriendelijke groet
groet,
BlusPunt
Punt Brandblussers
blussers | www.bluspunt.nl
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