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GÜNLÜK PÜSKÜRTME ELEMANI KONTROL LISTESI GEREKLIDIR
ŞIDDETLE  
TAVSIYE EDILIR

1. Hava kompresörü
Bakımı yapıldı mı veya servise verildi mi? Yağ veya parçacık filtresi separatörü kontrol edildi mi?  
Batarya kontrol edildi mi? o

Gazla doldurulmuş mu? o

Minimum 8 bar (125 psi) çıkış basıncı kapasitesine sahip mi? o

Güvenli bir mesafeye yerleştirilmiş mi? o
2. Hava tedarik hortumu
Geniş delikli hortum: çap 1,5" ila 2" veya 38 ila 51 mm? Minimum  = 1 boyutu, püskürtme 
hortumundan büyük mü? o

Kilit pimleri ve/veya sondaj halatları kurulu mu? o

Bütün gerekli fitting/bağlantılar: 1 ½" NPT? o

Mümkün olduğunca dik tutun o
3. EcoQuip

Sistem kontrol edildi mi? Bakımı yapıldı mı? o

EQ2m ve EQs2 (ikiz) su bağlantısı veya harici su tankı için: ¾" bahçe hortumu; 11 litre/dakika? o

Bütün aksesuarlar; Tesiste contal, yedek nozül, kam kilitlemeli ve/veya nozül basınç ölçer var mı? o
4. Aşındırıcı madde püskürtme

Uygulama için uygun aşındırıcı materyal seçildi mi? o

Aşındırıcıda zararlı maddeler olmasından kaçının (sağlık veya çevresel açıdan) o

En az 75 kg aşındırıcı yükleyin (aşındırıcıyı sıkıştırarak daha kuru ve iyi bir püskürtme işlemi elde etmek için) o
5. Kimyasallar

Ani paslanmaya karşı pas önleyici eklendi mi? o
6. Püskürtme hortumu

Hortumu mümkün olduğunca dik tutun. Aşınma noktalarını ve/veya yumuşak noktaları kontrol edin (kabarcıklar) o
7. Püskürtme kaplinleri/bağlantı adaptörleri

Conta ve bileşen aşınmalarını kontrol edin. Hava sızıntısı olup olmadığını kontrol edin o

Kilit pimleri ve/veya sondaj halatları kurulu mu? o
8. Uzaktan kumanda kabzası

Kabza kontrol edildi mi? Güvenli çalışması için bakımı yapıldı mı? o
9. Püskürtme nozülü

Hava basıncı ve astar/diş aşınması veya hasarı için kontrol edildi mi? o

Hava ve uygulama gereklilikleri için uygun ve doğru boyuta sahip mi? o
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10. Yüz koruma

Kulak koruması yapıldı mı (kulak tıkacı ve/veya kulak kapatıcı)? o

Püskürtme gözlükleri? o
11. Daha sert PPE uygulamaları için diğer koruyucu giysiler

Eldivenler? o

Uzun kollu veya koruyucu tulum? o

Koruyucu ayakkabı? o
12. Çalışma tehlikeleri

Fiziksel bir tehlike var mı (sendeleme, düşme, parçalama)? o

Tasdikli yapı iskeleleri? o

Sabit ve güvenli püskürtme pozisyonu? o
Aşındırıcı, boya, alt katman veya çevrede herhangi bir toksik madde var mı (ör. kurşun, arsenik, siyanür, 
ağır metal, kromat, serbest silika, asbest vb.)? o

13. Sunum öğeleri

Etrafı, şekli, boyutu ve erişimi kontrol edin. Astarı veya kaldırılacak kalıntıyı kontrol edin o


