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CHECKLISTA FÖR KOMPONENTER VID DAGLIG BLÄSTRING NÖDVÄNDIGT
REKOMMENDERAS 
STARKT

1. Tryckluftskompressor

Har enheten underhållits/servats? Har oljan och partikelfiltret/partikelseparatorn kontrollerats?  
Har batteriet kontrollerats? o

Har enheten fyllts med bensin? o
Har enheten ett utloppstryck på minst 8 bar (125 psi)? o
Är enheten placerad på ett säkert avstånd? o
2. Tryckluftsslang

En slang med stor diameter: diam. på 1,5"-2" eller 38–51 mm? Är minsta storleken = 1 större än blästerslangen? o
Är låsstiften och/eller snärtstoppen monterade? o
Alla nödvändiga kopplingar/anslutningar: 1 ½" NPT? o
Håll slangen så rak som möjligt o
3. EcoQuip

Har systemet kontrollerats och underhållits? o
För vattenanslutning eller extern vattentank till EQ2m och EQs2 (dubbel): Trädgårdsslang på ¾", 11 l/min? o
Samtliga tillbehör; finns o-ringar, ett reservmunstycke, snabbkopplingar och/eller en tryckmanometer för 
munstycke tillgängliga på anläggningen?

o

4. Blästermedel

Har lämpligt blästermedel valts för aktuell tillämpning? o
Undvik hälso- eller miljöskadliga substanser i blästermedlet o
Ladda minst 75 kg blästermedel (för ett kompaktare medel, vilket ger torrare och bättre blästring) o
5. Kemikalier

Ska rostskyddsmedel mot ytrost tillsättas? o
6. Blästerslang

Håll slangen så rak och i så kort längd som möjligt – kontrollera efter slitage och/eller mjuka punkter (bubblor) o
7. Blästerkopplingar/blästeranslutningar

Kontrollera efter slitage på packning och komponenter. Kontrollera efter luftläckage o
Är låsstiften och/eller snärtstoppen monterade? o
8. Fjärrstyrningshandtag

Har handtaget kontrollerats och underhållits för att säkerställa säker drift? o
9. Blästermunstycke

Kontrollera lufttrycket och om det finns slitage eller skada på sil/gängor o
Har munstycket rätt storlek för aktuella trycklufts- och tillämpningsbehov? o
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10. Ansiktsskydd

Grundläggande hörselskydd (öronproppar och/eller hörselkåpor)? o
Skyddsglasögon för blästring? o
11. Annan skyddsklädsel för applikationsområden med strängare PPE-krav

Skyddshandskar? o
Långa ärmar eller skyddsoverall? o
Skyddsskor? o
12. Faror vid arbetet

Finns det några fysiska risker (snubbelrisk, fallrisk, klämrisk)? o
Är ställningarna certifierade? o
Är blästringspositionen säker och stabil? o
Finns det toxiska substanser (t.ex. bly, arsenik, cyanid, tungmetaller, kromater, fri silika, asbest o.s.v.) 
i blästermedlet, färgskiktet, underlaget eller omgivningen?

o

13. Demoföremålen

Kontrollera omgivningen, formen, storleken och åtkomsten. Kontrollerat typ av beklädnad eller avlagring som 
ska tas bort?

o


