(Vorst) Verletbeperkende Toepassingen
METSELEN
Zorg voor uw medewerkers. U kunt het volgende doen:
• winter-/doorwerkkleding verstrekken (cao-voorschrift!)
Zijn rijwegen/looppaden in begaanbare staat? (cao-voorschrift!) U kunt het volgende doen:
• rijwegen en looppaden vrijhouden van kuilen en gaten
• zorg voor strooizand, pekel e.d. om wegen en paden te kunnen strooien bij gladheid
• voorzieningen treffen om het oppervlaktewater af te voeren d.m.v. riolering, greppels en pompen
• voorzieningen treffen om trappenhuizen, werkvloeren en steigervloeren begaanbaar te houden
• zorg voor voldoende oriëntatie- en loopverlichting
Bescherming tegen ongunstige weersomstandigheden. Het volgende kunt u doen:

• bij binnenwerkzaamheden zorgen voor tochtvrije ruimten, door het met glas of plastic dichtzetten van raamopeningen,
doorgangen en daksparingen (cao-voorschrift!)

• maak gebruik van overkappingen, windreducerende netten en/of folie rondom de steiger ter bescherming van wind
en neerslag

• materialen en constructies voorbewerken in afgesloten en verwarmde ruimten
Het vorstvrij aanleggen en houden van bouwwaterleidingen. Het volgende kunt u doen:

•
•
•
•
•
•

bouwwaterleiding tussen de zestig en tachtig centimeter onder het maaiveld aanleggen
meterputten met aftappunt voorzien van een dubbel deksel en isolatiemateriaal
alle bovengrondse waterleidingen voorzien van isolatiemateriaal
voorziening treffen om waterslangen vorstvrij op te bergen
gebruik maken van warmtelint
aftappen van waterleidingen zodra er vorst wordt verwacht

Het beschermen van materieel zodat het operationeel blijft. Het volgende kunt u doen:

•
•
•
•

silo beschermen (en daarmee de schakelkast, de doorstroommenger en watertoevoer) d.m.v. zeilen
tap het water af bij vorstverwachting
vorstvrije opslagmogelijkheid creëren voor klein materieel
maak speciemolen en speciekuipen schoon en keer deze om

Het beschermen van te verwerken en reeds verwerkte materialen. Het volgende kunt u doen:

• afspraken maken met de leverancier over de aanvoerdata van winddroge stenen
• steenachtige en poreuze materialen droog van de ondergrond opstapelen
• steentassen afdekken met dekkleden en bij afgedekte steentassen zorgen voor voldoende doorluchting. Controleer de
mate van condensvorming onder de krimpfolie (indien van toepassing)

• zorg voor vorstvrije opslag van specie; en gebruik, indien gebruik zo mogelijk droge mortel
• bescherm vers metselwerk tegen temperatuurverschillen als gevolg van vorst, wind en neerslag met dekkleden en/of folie
• zorg voor afdekmateriaal ten behoeve van de bovenste lagen, ter voorkoming van ijsafzetting op stenen en het uitregenen van specie

• gebruik vorstbestendige specie; die heeft een vriespuntverlagende werking en activeert het verhardingsproces; deze specie
is te verwerken tot een temperatuur van -6˚C en is tijdens het verhardingsproces bestand tegen temperaturen tot -15˚C.

• ten aanzien van het carbonatieproces; metselwerk zoveel als mogelijk 48 uur afdekken tegen regenwater
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