1. Toegang tot de glazen luifels
1.1. Toegang voor personen
- De toegang tot de bovenkant van de luifels gebeurt via:
o Een ladder (die van luifel tot luifel verplaatst wordt)
Hoogte: ±420cm + 100 cm
Om de ladder te stabiliseren maakt men tijdens het beklimmen van de
ladder de bovenkankant van de ladder aan de structuur vast.
Het dragen en opstellen van de ladder gebeurt steeds met 2 personen.
De ladder dient steeds opgesteld te worden in het midden van een
perron om contact met de bovenleidingen te voorkomen.
o Of via een verrijdbare stelling
- De arbeider bevestigt zich al aan de levenslijn met een korte riem van 130cm
lang wanneer hij zich nog op de ladder bevindt.
- Eens boven op de luifel, maakt hij zich vast aan de beschikbare continue
levenslijn. Er mogen maximum twee arbeiders tegelijkertijd van dezelfde
levenslijn gebruik maken.
- Het belopen van de luifels gebeurt bij voorkeur op de centraal gelegen inoxplaat.
- De ruiten gelegen langs de lange randen mogen nooit belopen worden.
- Twee arbeiders mogen nooit gelijktijdig op dezelfde helft van een luifel werken.
1.2. Aanvoer van materiaal en water
- De wateremmers en de reinigingsproducten worden met een koord naar boven
getrokken.
1.3. Aanwezige veiligheidsvoorzieningen
- Elke glazen luifel is uitgerust met een centrale levenslijn.

2. Reiniging van de glazen luifels
2.1. Bijzondere veiligheidsvoorschriften
- De reiniging van de luifel mag alleen maar als er geen reizigers zijn of binnen een
afgebakende zone (een borstel of een emmer kan altijd naar beneden vallen).
- Om veiligheidsredenen dient er steeds een ploeg van ten minste twee arbeiders
te zijn die gelijktijdig aan het werk gesteld worden (één beneden en één op de
luifel).
- Tijdens het reinigen en het onderhouden van de ruiten en van de structuur
moeten de arbeiders die op de luifel lopen altijd uitgerust zijn met een harnas
waarvan de riem vastgemaakt is aan de levenslijn.
- Er wordt niet gereinigd met een lange stok.

