INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE AGREGATU
DO TYNKOWANIA MECHANICZNEGO
UWAGI OGÓLNE
1. Agregat tynkarski jest przeznaczony do mechanicznego tynkowania wnętrz i elewacji budynków przez cały rok.
2. Obsługę agregatu należy powierzyć tylko wykwalifikowanemu operatorowi.
3. Operatora i pozostałych członków brygady tynkarskiej należy przeszkolić na stanowisku w zakresie bhp i obsługi agregatu oraz organizacji i technologii mechanicznego tynkowania przez kierownika budowy lub majstra.
4. Przy instalowaniu i obsłudze agregatu obowiązują ogólnowarsztatowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz DTR dla danego typu agregatu.
5. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży ochronnej.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1. Sprawdzić stan techniczny agregatu tynkarskiego.
2. Sprawdzić stan podzespołów agregatu w czasie pracy: - automatyczny wyłącznik ciśnieniowy sprężarki, zawór bezpieczeństwa pompy, stan instalacji wodnej, elektrycznej (działanie przycisków, działanie wyłączników na tablicy sterowniczej) oraz stan uziemienia.
3. Sprawdzić stan i szczelność przewodów i połączeń przez przepłukanie mlekiem wapiennym oraz stan końcówek do tynku.
4. Sprawdzić sposób położenia i prowadzenia węży tynkarskich.

CZYNNOŚCI W CZASIE PRACY l PO JEJ ZAKOŃCZENIU
1. Uruchomić mieszarkę, napełnić bęben mieszarki porcją składników z podaniem wody, wymieszać i przetransportować zaprawę do zbiornika.
2. Ze zbiornika podawać zaprawę poprzez pompę, węże, końcówki tynkarskie na ścianę budynku.
3. W czasie narzucania zaprawy pozostawiać w pomieszczeniach odpowiednią długość przewodu elastycznego (węża) gdyż umożliwia to swobodne posługiwanie się nim.
4. W czasie pracy agregatu używać ustalonej sygnalizacji (operator obowiązany jest każdorazowo stosować sygnały rozpoczęcia i zakończenia pracy), niezależnie od czasu jej trwania.
5. W czasie pracy agregatu, operator powinien stale kontrolować pracę poszczególnych mechanizmów.
6. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości w pompie lub przewodach przerwać pracę i zgłosić bezpośredniemu przełożonemu.
7. Podczas przerw w pracy, nawet przy wyłączonej pompie, końcówkę tynkarską trzymać skierowaną wylotem do dołu.
8. Po zakończeniu pracy agregat wyłączyć spod napięcia, przepłukać pompę i przewody oraz końcówki mleczkiem wapiennym lub wodą. Mleczko wapienne pozostawić w rurociągu tłocznym do następnego dnia pracy.
9. Oczyścić i umyć agregat przy pomocy strumienia wody, skrobaka i szczotki a następnie wytrzeć do sucha szmatą.
CZYNNOŚCI ZABRONIONE
1. Nie dopuszczać do załamań i ostrych zgięć przewodu co może spowodować wzrost ciśnienia, a nawet rozsadzenie węża.
2. Nie uruchamiać agregatu w przypadku gdy pompa ma zepsuty manometr, zawór bezpieczeństwa, zawór przelotowy lub zerwane plomby na zaworze.
3. Nie podawać zaprawy bez sygnału tynkarza obsługującego końcówkę tynkarską.
4. Nie regulować fabrycznie ustawionego zaworu bezpieczeństwa.
5. Nie zmieniać wydajności pompy w czasie pracy.
6. Nie dokonywać przeglądów, napraw lub zabiegów konserwacyjnych w czasie pracy agregatu.
7. Nie przedmuchiwać węża sprężonym powietrzem jeżeli w pobliżu końcówki znajdują się ludzie. Raptowne wydostanie się strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest szczególnie niebezpieczne.

UWAGI KOŃCOWE
1. Unikać zakładania przewodu w uczęszczanych przejściach i przejazdach, W razie konieczności       
    przewód zabezpieczyć mostkami.
2. Agregat i stanowisko pracy z nim związane należy utrzymywać w należytej czystości.
3. W miejscu pracy agregatu powinny znajdować się apteczka oraz gaśnica proszkowa.
4. Wszelkie remonty, naprawy, konserwacje mogą być dokonywane jedynie przez przeszkolonych   pracowników i po zapoznaniu się z DTR.
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