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Van een tijdelijke baan naar een vast dienstverband.

Geachte medewerkers,

Hierbij ontvangen jullie het infobulletin februari 2011.

TIJD VOOR VEILIGHEID

Hoofdbescherming

Veiligheidshelmen bieden bescherming tegen gevaren waarvan de aard bekend, maar het moment van het zich
voordoen onbekend is. Het dragen van veiligheidshelmen is daarom niet gebonden aan bepaalde beroepen of
werkmethoden. Door het dragen van een veiligheidshelm kunnen ernstige hoofdverwondingen worden
voorkomen of de gevolgen aanzienlijk worden verminderd.

Helmen worden uit diverse kunststoffen vervaardigd. Deze zijn te verdelen in twee hoofdgroepen, te weten
Duroplasten en Thermoplasten. Duroplasten zijn kunststoffen die tijdens het persen onder hoge druk thermisch
verharden. Volgens dit procédé zijn textielfenol en glasvezelversterkte polyester helmen gemaakt. Het voordeel
van deze helmen is dat ze kunnen worden gebruikt bij hoge temperaturen zonder te vervormen. Ze moeten
worden vervangen na 10 jaar.



Thermoplasten zijn kunststoffen die bij bepaalde temperaturen, in vloeibare toestand, worden gevormd.
Volgens dit procedé zijn polyethyleen (na 3 jaar vervangen), en polycarbonaat helmen (na 10 jaar vervangen)
gemaakt. Deze helmen zijn veel minder geschikt bij hoge temperaturen (bij temperaturen boven de 50 graden
wordt het gebruik van deze helmen sterk afgeraden). De levensduur van een helm is in belangrijke mate
afhankelijk van het materiaal waarvan hij gemaakt is.

Om een duidelijke controle te kunnen uitoefenen op de (maximale) gebruiksduur, worden
alle helmen door de fabrikant voorzien van een onuitwisbaar stempel, waarop de datum van
productie staat vermeld.

De hiervoor genoemde vervangstermijnen zijn puur van toepassing op de maximale
‘houdbaarheid’ van het materiaal. Er zijn uiteraard factoren die deze termijnen aanzienlijk
kunnen bekorten zoals bijvoorbeeld: chemische aantasting, vervuiling door olie, verf e.d.,
hitte, extreme koude, UV-straling enz.

Een veiligheidshelm op de hoedenplank in de auto wordt daarom sterk afgeraden. Intensief
zonlicht (UV) en hitte hebben een negatieve uitwerking op de kwaliteit en betrouwbaarheid
van de helm. Verder kan bij een noodstop de helm als een raket door de auto vliegen, met
alle gevolgen van dien.

Getroffen door een vallend voorwerp dienen de helmschaal en het binnenwerk, zo’n 70% «.,

van de val-energie op te nemen. Dit kan alleen worden bereikt als de heimschaal en het binnenwerk goed op
elkaar zijn afgestemd en op de juiste wijze worden gedragen.

CARNAVAL 2011

Camavalsmaandag en camavalsdinsdag is ons kantoor beperkt bereikbaar:

TechniCali Weert en TechniCali Industrial Services op
Maandag 7 maart van 8.00 uur tot 13.00 uur
Dinsdag 8 maart van 8.00 uur tot 13.00 uur

TechniCali Interim is op maandag 7 en dinsdag 8 maart de gehele dag gesloten.

KARNEVAL 2011

Kameval 2011 ist am Sonntag, der 6. M~rz in diesem Jahr und wird daher unser Büro am Montag und Dienstag
angepasst zug~nglich.

TechniCali Weert und TechniCail Industrial Services am
Montag 7. M~.rz von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr



Dienstag 8. M~irz von 8.00 Ubr bis 13.00 Uhr

TechniCali Interim ist aufMontag, 7. M~rz und Dienstag, 8. Marz den ganzen Tag geschiossen.

UITBREIDING KA ,ARCHIEF, OPSLAG EN WERKPLAATS

Eindelijk is het zover en hebben we alle vergunningen gekregen die nodig zijn om ons kantoor uit te breiden en
een degelijk archief te maken waar ook onze gereedschappen opgeslagen gaan worden. Voor deze opslag zal
ook een gedeelte ingeruimd worden om materialen te keuren en eventueel te repareren. Momenteel ligt dit alles
op diverse locaties. Dit is niet efficiënt. Wij houden jullie in ieder infobulletin middels foto’s op de hoogte van
de voortgang. Het is de bedoeling om alles zoveel mogelijk in eigen beheer te verwezenlijken en het zal dan
ook enige tijd in beslag nemen. Het streven is, om na de zomer alles dicht te hebben zodat we in slechte
weersomstandigheden binnen met de afwerking verder kunnen gaan.

De start De tekeningen Alles met de aanhanger halen
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Het storten van de betonpoeren Het staal wordt geleverd Niet overal kan de graafmachine
komen
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Vrijmaken van de bestaande hoogtes Het archief, opslag en werkplaats zijn uitgezet
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KILOMETERSTATEN EN PENSIONBONNEN

Wij willen jullie er nogmaals aan herinneren dat indien er geen getekende kilometerstaten ingeleverd worden,
wij niet overgaan tot het uitbetalen van de gemaakte kilometers. Dit geld ook voor de pension- of hotelbonnen.
Indien deze niet tijdig in ons bezit zijn betalen wij de overnachtingsvergoeding niet uit. Indien ze te laat
ingediend worden zullen ze pas bij de volgende verloning uitbetaald worden. Dus indien je alles in de week dat
je gewerkt hebt uitbetaald wilt krijgen moet je ook zelf alles op tijd inleveren. Voor verdere vragen hierover
kanje contact opnemen met Joop Faessen.

INFORMATIEBULLETIN, WERKBRIEFJES EN MEER ZIJN OOK OP ONZE
INTERNETSITE TE DOWNLOADEN

www.technicall.nl

Met vriendelijke groeten, het team van
TechniCall Weert

TechniCali Industrial Services
TechniCali Interim

Henk Mans, William Luijs
Joop Faessen, Bert Luijs

Marlie Peerlings, Dianne van Wel
Janoe Claessens


