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VEILIGER EN GEZONDER WERKEN AAN DEZELFDE PRIJS 

Met de wereldwijde intro-

ductie van GHS (Globally 

Harmonized System) is een 

uniform systeem geïntrodu-

ceerd voor de gevaar inde-

ling van (chemische) stof-

fen. Hierdoor is het een 

stuk gemakkelijker en 

vooral duidelijker geworden 

om gevaren te herkennen 

en de nodige voorzorgs-

maatregelen te nemen. Het 

gevolg hiervan is echter wel 

dat er vele bestaande pro-

ducten, in de veronderstel-

ling dat ze veilig waren, 

zwaarder werden geclassifi-

ceerd met alle gevolgen 

van dien! 

 

 

Voor ACR is dit de aanlei-

ding geweest om een nieuw 

gamma producten te ont-

wikkelen onder de noemer 

SafeLine.  

 
Deze producten zijn uiterst 

laag geclassificeerd qua ge-

varensymbolen, minder be-

lastend voor het milieu en 

zijn doeltreffend in hun 

werking door hun sterke 

reinigingstoepassing en ei-

genschappen. Naast het 

veiliger kunnen werken 

voor de gebruiker bieden ze 

ook voordelen voor de 

werkgever die bij het uit-

voeren van de verplichtte 

RIE ( Risico Inventarisatie 

en Evaluatie) veel minder 

af te rekenen krijgt met 

bijzondere aandachtspun-

ten met betrekking tot ar-

beidsveiligheid en bescher-

ming van de gezondheid 

van werknemer en milieu in 

het globale preventieplan. 

Alle producten in het Safe-

Line gamma kunnen uiter-

lijk een uitroepteken 

(irriterend) als gevaarsym-

bool bevatten. Ze zijn on-

middellijk herkenbaar aan 

het groene etiket met het 

SafeLine logo. 

 

 

 

 

 

 

Vandaag bestaat het gam-

ma al uit vloerreinigers, 

carshampoo’s, sanitairclea-

ners, ontgeurders, industri-

ële ontvetters, enz…            

Zij vinden hun toepassing 

in een brede waaier aan 

sectoren zoals onder ande-

re: industrie, food, automo-

tive, metaalsector, scholen 

en overheidsinstellingen. 

 

Het SafeLine gamma wordt 

continu ge-

ëvalueerd, 

bijgestuurd 

en uitge-

breid. Bij 

elke techni-

sche vraag 

van onze 

klanten denken wij vandaag 

eerst of een SafeLine oplos-

sing tot de mogelijkheden 

behoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk milieubewust en 

vraag vandaag nog naar 

INFO 

safeline@acr-nv.be 

info@acr-nv.be 

09 349 34 77 


