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 צביעה –בטיחות .ה

 

 צביעה -הוראות בטיחות 
 

 כללי .0
התפרצות , שאיפה או מגע עם חומרים מסוכנים: עבודות צביעה כרוכות בסיכונים כגון 1.1

על מנת לבצע את עבודת הצביעה בבטחה יש להקפיד על כל ההוראות . נפילה מגובה, אש
 .שלהלן

 ".חומרים מסוכנים –הוראות בטיחות "יש לעיין גם ב  1.4

י הממונה עליו או אדם מוסמך אחר "עלא אם תודרך בעבודות צביעה א לא יועסק עובד 1.3
 .לפני תחילת העבודה

העובדים העוסקים בהכנת הצבע ובצביעה וכן העובדים בסביבה יצוידו בציוד מגן אישי  1.2
 .יניים והגוף כמפורט בהמשךהע, הידיים, להגנה על דרכי הנשימה

, סור מיכנימ, כתרת: כגוןוכלים חשמליים אש גלויה לא תתבצע עבודת צביעה בסמוך ל 1.1
 .שיש עימה ניצוצות או חוםאחרת וכל עבודה מסור חשמלי 

 .יש לוודא הימצאות אמצעי כיבוי אש כגון מטף כיבוי אש באזור הצביעה 1.1

 .לכל חומר צביעה או מדלל גיליון מידע בטיחותי/יש לדאוג להימצאות דף 1.0
פ הוראות גיליון המידע "אחסונו ודרכי ההתגוננות מפניו יעשו ע, השימוש בחומר 

 .ג תווית האריזה של החומר"פ ההוראות ע"י היצרן וע"הבטיחותי כפי שנמסר ע
 .אין לצבוע אביזרים חשמליים או אלקטרוניים המחוברים למתח מחשש להתחשמלות 1.1

 ".עבודה בדרכים –הוראות הבטיחות "תיעשה בהתאם לעבודת צביעה בדרכים  1.0

מקלט או בכל מקום , בור, מיכל, ביוב, תא ביקורת: כגוןעבודת צביעה במקום מוקף  1.17
" עבודה במקום מוקף –הוראות הבטיחות "תבוצע בהתאם לבעל אוורור טבעי מוגבל 

 .מתוך קובץ הוראות בטיחות לעבודות ביוב ותיעול

או הוראות הבטיחות האחרות /אינן באות לגרוע מהוראות החוק והוראות בטיחות אלו  1.11
 .המקובלות בעירייה

 
 

  ציוד מגן אישי .2
 :בעת עבודות צביעה יש להשתמש בציוד מגן אישי כמפורט להלן

 .נעלי בטיחות בעבודה 4.1

 .מכנסיים וחולצה בעלי שרוולים ארוכים 4.4

 .כובע מגן המתאים לאופי העבודה 4.3

 .כימיקליםמשקפי מגן לעבודה עם  4.2

 .כפפות העמידות לחומרים איתם באים במגע 4.1

י הנדרש בגיליון הבטיחות של החומר באמצעות מסיכת "הגנה על דרכי הנשימה עפ 4.1
רסיסי נוזלים , פה או מסיכת פנים בעלי פילטר מתאים להגנה מפני אדי הצבע/אף

 .וחלקיקים אחרים

שנדרש בגיליון הבטיחות של  כל ציוד מגן אישי אחר המתחייב מנסיבות אופי העבודה או 4.0
 .החומר
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 בגובה עבודות .3
 ".עבודה בגובה –הוראות הבטיחות "עבודה בגובה תיעשה בהתאם ל 3.1

 ".סולמות –הוראות הבטיחות "עבודה עם סולמות תיעשה בהתאם ל 3.4

או אמצעים מאולתרים /אין לעמוד על כיסאות ו ,שיש צורך לעלות לגובהבכל עבודה  3.3
 .אחרים

להעסיק עובדים מיומנים שיעבדו בתנאי הבטיחות  יש, בגובה עבודות צביעהל 3.2
במת , סל הרמה)להגנה מפני נפילה  ויש לספק להם התקנים מתאימים, הנדרשים

 (.י החוק"בטיחות וכל אמצעי תקני בטוח אחר המותר עפרתמת  ,פיגום, הרמה
 

 

 אחסון צבעים ומדללים .4
, ארונות מתכת במקום סגורצבעים ומדללים יאוחסנו בבית המלאכה או המחסן ב 2.1

 .מאוורר ומוצל

 ".דליקים ורעילים –חומרים /צבעים"על הארון יוטבע שלט  2.4

 .אין לאגור כמות של צבעים ומדללים במקום האחסון מעבר לנדרש 2.3

 .אין לאחסן צבעים או מדללים באריזות מזון או בבקבוקי שתייה 2.2

 .כל צבע או מדלל יאוחסן אך ורק באריזתו המקורית 2.1

 .מיכל תהיה תווית המזהה את תכולת החומר/אריזהעל כל  2.1

 .בכל עת שאין משתמשים בצבעים ובמדללים יש להחזיקם במיכלים סגורים 2.0

או מדלל לבין חומרים מחמצנים אשר עלולים לגרום /אין להביא לידי מגע בין צבע ו 2.1
 .להתלקחות

 
 

 הכנת הצבע ועבודות הצביעה .5
 .האריזה/הוראות השימוש על תווית המיכלאת היטב לקרוא בטרם השימוש בחומר יש  1.1

 . אריזות של צבע או באמצעות כלי מתכת העלולים לגרום לניצוצות/אין לפתוח מיכלים 1.4

אין לערבב צבעים האסורים במגע אחד עם השני ואין לערבב שכבות של צבע מחשש  1.3
 .לריאקציה חריפה או להתלקחות

 .היצרןפ הוראות "הוספת מדלל לצבע תיעשה אך ורק ע 1.2

לפני תחילת עבודות הצבע יש להרחיק מהמקום אנשים שאינם בתפקיד ואת כל  1.1
 .העובדים שאינם מצוידים בציוד מגן אישי

 .שהיה בו כימיקל אריזה/מיכל כלשהואין לקחת הביתה לשימוש  1.1
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 שימוש באקדחי צבע .6

אקדח  בעת טיפול בפיית .חדירת צבע בלחץ לגוף בכלל ולעיניים בפרט מסוכנת –אזהרה  1.1
 .יש לנתק תחילה את האקדח מאספקת האוויר, הריסוס

 .אין לכוון את אקדח הריסוס אל הגוף או העיניים ואין לכוונם לעבר אנשים בסביבה 1.4

 .הפעלת ותחזוקת אקדחי צבע או מערכות צביעה תיעשה בהתאם להוראות היצרן 1.3
 
 

 בתום הצביעה .7
 .ביוב או לרשות הרבים,  תעלות, אין לשפוך עודפי צבעים או מדללים אל הקרקע 0.1

לאחר הצביעה יש לרכז את הפסולת והמטליות הספוגים בצבע או במדלל אל תוך מיכל  0.4
 .מתכת מכוסה

 .שאריות צבע ומדללים וכן מטליות ספוגות צבע יאוחסנו במיכל נפרד וסגור 0.3

 .ייבוש חלקים צבועים יעשה במקום מאוורר 0.2
 
 

 גיהות אישית .0
 .באזור הצביעה וכן אין לאחסן דברי מאכל בקרבת מקוםלשתות או לעשן , אין לאכול 1.1

 .יש לשטוף היטב את הידיים במים ובסבון, לפני אכילה או שתייה 1.4

שימוש נכון )י שימוש במדללים "אין להסירם ע, באם נותרו כתמי צבע על עור הגוף 1.3
 (.בציוד מגן אישי ימנע את הצורך לעשות כן

 .דשלוליות של צבעים ומדללים יש לנקות מי 1.2

בגדי עבודה הספוגים בצבע או במדלל יוחלפו בבגדים . העובד ילבש בגדי עבודה נקיים 1.1
 .נקיים

 .בסיום יום העבודה על העובד להתקלח ולהחליף בגדים 1.1

: סימפטומים כגון יםגלתלרופא כאשר מ לפנותהבריאותי ו וערני למצבלהיות  על העובד 1.0
 .ודחום ועסחרחורות , כאבי בטן, שלשולים, גירויי עור

 

 


