Lijnzaadolie
Preventietips

Lijnzaadolie of lijnolie kunt u gebruiken om bijvoorbeeld hout te behandelen of
plavuizen en vloeren te poetsen. Dat is milieuvriendelijker dan synthetische middelen.
Lijnzaadolie en andere sneldrogende natuurlijke oliën brengen wel een groot risico
met zich mee: tijdens het drogen van gebruikte poetsdoeken komt warmte vrij en
kunnen ze vlamvatten. Met de tips van Nationale-Nederlanden voorkomt u brand.

Bereid u goed voor
Een goed begin is het halve werk. Neem daarom de juiste
voorzorgsmaatregelen.
• Lees voor gebruik altijd de veiligheidsinstructies op de
verpakking.
• Maak bij verwerking gebruik van handschoenen en een
veiligheidsbril.
• Zorg voor voldoende ventilatie.
• Wees extra alert als een bus lijnzaadolie omvalt en
opgeruimd moet worden. Gebruik bij voorkeur een
onbrandbaar absorptiemiddel, zoals zand of speciaal
daarvoor geschikte korrels.
Ruim gebruikte poetsdoeken veilig op
Gooi gebruikte poetsdoeken niet zo maar in een afvalbak.
Samengepropte doeken kunnen de warmte die ontstaat
tijdens het drogen niet kwijt. Daardoor kunnen ze
spontaan vlamvatten. Ruim gebruikte poetsdoeken als
volgt op:
• Spoel de poetsdoeken uit met water.
• Spreid de poetsdoeken uit op een veilige plaats,
bijvoorbeeld buiten op het gras, en laat ze drogen.
• Als de poetsdoeken helemaal opgedroogd zijn, kunt
u ze weggooien. Doe ze in een metalen afvalbak met
metalen deksel. Dat is de beste plaats om afval
brandveilig op te bergen.

Heeft u geen mogelijkheid om de poetsdoeken buiten te
laten drogen? Dan kunt u de lappen zo opruimen:
• Dompel de gebruikte poetsdoeken geheel onder in water.
• Bewaar de ondergedompelde poetsdoeken in een
metalen afvalbak met afgesloten metalen deksel.
• Zorg dat de poetsdoeken zo snel mogelijk afgevoerd
worden.

Heeft u vragen over
schadepreventie?
Nationale-Nederlanden adviseert u graag over
het voorkomen van schade. Een team van ervaren
risicodeskundigen staat voor u klaar.

Stuur een e-mail naar
preventieadvies@nn.nl
Bel tijdens kantooruren met
Team Risicodeskundigen op
070 513 06 40

1315-40.1605

Kijk op onze website:
www.nn.nl/preventie

