Reinigingsmachines
Goed, veilig en
duurzaam.
Vuil vraagt om reiniging en daar is in een aantal gevallen een
machine voor nodig. Een reinigingsmachine die goed werkt
op het moment dat u hem gaat gebruiken. Veiligheid is
ook een belangrijk aspect, net als de gezondheid
van uw medewerkers en de belasting van het
milieu. Omdat u een machine voor langere
tijd aanschaft is het bovendien een
belangrijke investering.

www.nvz.nl
• institutionele en industriële reiniging
• veiligheid en milieubewustzijn
• de activiteiten van NVZ-Nifim

www.ras.nl
• opleidingen schoonmaakbranche
• regulier opleidingsaanbod en maatwerk
• uitwisseling van kennis en ervaring

Efficiënt en effectief gebruik

Voordelen bewuste machinekeuze

1 Zorg voor goede informatie voordat u inkoopt.
2 Test machines uit.
3 Maak een zorgvuldige keuze bij de aanschaf.
4 Laat medewerkers opleiden door de leverancier.
5 Gebruik de machine op de juiste manier.
6 Zorg voor goed onderhoud.
7 Denk aan de periodieke veiligheidskeuring.
8 Bied een oude machine aan voor recycling.
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Bewust gebruik van
batterij of accu

SIS-M Machine-informatie

1 Kies de juiste batterij.
2 Voorkom volledige ontlading van de batterij.
3 Zorg voor een ontladingspercentage van
maximaal 80%.
4 Laad de batterij op volgens de bijgesloten
instructies.
5 Vermijd elk contact met batterijzuur.
6 Vervang de batterij op een veilige manier.
7 Lever de gebruikte batterij in bij uw leverancier.

Inzameling en verwerking van
gebruikte machines
Neem contact op met uw leverancier. Met behulp
van zijn registratienummer kan de afgedankte
machine worden aangemeld bij de Ophaalservice
van NVMP. Deze Stichting Nederlandse Verwijdering Metalelektro Producten organiseert de
inzameling en verwerking van elektrische apparatuur.

Samen sterk
Milieuvriendelijk schoonmaken? Dat doen we met
elkaar! De overheid zorgt voor wet- en regelgeving
en de naleving ervan. Fabrikanten kijken kritisch naar
de samenstelling van de producten en de verpakking. De branche-organisatie zorgt voor uitwisseling
van kennis en informatie.
En u als gebruiker? Kies bewust hoe u reinigt.
Het milieu wordt namelijk het meest belast tijdens
het schoonmaken zelf. En daar heeft ú invloed op.

Nederlandse Vereniging
van Zeepfabrikanten
Postbus 914, 3700 AX Zeist, www.nvz.nl

bedrijfszekerheid
lange levensduur
kostenbesparing
veilig voor mens en omgeving

Voorlichting reinigingssystemen
Nederlandse fabrikanten en importeurs van professionele reinigingsmiddelen en reinigingsmachines
zijn aangesloten bij de NVZ. Zij zijn actief binnen
de sectie Nifim, die meewerkt aan de verdere
verbetering van institutionele en industriële reiniging. Een belangrijke bijdrage van Nifim betreft de
drie Standaard Informatie Systemen (SIS).

De belangrijkste gegevens van een machine worden
op verzoek volgens de vastgestelde standaard
verstrekt. De voordelen spreken voor zich.
• D e inkopers- en gebruikersinformatie wint aan
kwaliteit.
• D e vergelijking tussen machines van diverse
aanbieders wordt eenvoudiger.
• H et gebruik van machine-informatie in
opleidingen is effectiever.
SIS-M is van toepassing op de volgende
machinecategorieën: eenschijfs borstelwas
machines, sproeiextractiemachines, stofzuigers,
stof- en waterzuigers, hogedrukreinigers, schrobzuigmachines, veegmachines, borstelzuigmachines,
stoomreinigers.

SIS-T Terminologie
De meest gangbare termen uit de schoonmaakwereld zijn in een lijst opgenomen en voorzien van
een heldere omschrijving. Deze lijst brengt eenheid
in de vele woorden en begrippen in de schoonmaak
branche en vergemakkelijkt de communicatie.

SIS-C Pictogrammen 			
Belangrijke gegevens van reinigingsmiddelen
worden met behulp van pictogrammen op een eenduidige manier op het etiket vermeld. Pictogrammen
maken in één oogopslag helder hoe een product
gebruikt moet worden. Het zijn wegwijzers naar de
juiste werkmethode.
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