
 

Värvimis- ja kuivatuskambri kasutamise eeskiri 

 

1. Üldised ohutusnõuded 

1.1. Värvimis- ja kuivatuskambri (edaspidi kambri) kasutaja on kohustatud täitma 

käesolevat eeskirja. 

1.2. Kambri kasutaja on kohustatud täitma Valgamaa Kutseõppekeskuse üldiseid 

tööohutus eeskirju. 

1.3. Enne kambri kasutamist on kasutaja kohustatud tutvuma kambri kasutus ja 

hooldusjuhendiga. 

1.4. Riketest ja avariidest teavitada töökoja eest vastutavat õpetajat Aivo Kulda 

+372 56855512. 

1.5. Õnnetuse korral pöörduda kooli esmaabiandjate poole, kelleks on Kaja 

Vainola (kab A209) või helistada 112. 

1.6. Esmaabikapp asub töökoja seinal trepi all, kraanikausside läheduses. 

1.7. Tulekustutid asuvad autoremondi töökojast väljuvate uste kõrval seintel. 

1.8. Maksimaalne kambri põranda restidele lubatud raskus on 3000 kg. 

. 

2. Ohutusnõuded enne töö alustamist 

2.1. Selga panna ohutusriietus (värvimiskombinesoon, turvajalatsid, respiraator). 

2.2. Kontrollida voolikute ja kraanide korrasolekut. 

2.3. Vaadata üle värvimiseks vajalikud töövahendid ja veendu nende korrasolekus. 

2.4. Kontrollida kanalitel asuvate restide olemasolu. 

2.5. Jälgida väravate töökorras olemist. 

2.6. Kõrvalda või nõua mittevajalike esemete, remonditöödest jäänud materjalide 

jm kõrvaldamist kambrist.  

2.7. Kontrollida, et voolikud ei jääks siseneva sõiduki rataste alla. 

2.8. Enne sõiduki kambrisse viimist, on soovituslik eemaldada aku, kütusepaak ja 

muud tuleohtlikud osad. 
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2.9. Enne värvimiseks töösegu segamist veenduda, et olemas on kõik 

komponendid ja panna värvitoonide hoiustamise riiul segamisrežiimi, 

kasutada toone alles siis kui segamine on lõppenud. 

3. Ohutusnõuded töötamisel 

3.1. Värvimise ajal hoida kambri väravad suletuna. 

3.2. Kambris liikudes olla tähelepanelik vältimaks libisemist ja kukkumist. 

3.3. Kõrvalistel isikutel kambris viibimine keelatud. 

3.4. Kambri põrandale ja kanalitesse ei tohi pilduda ega pühkida prahti, pudeleid, 

rauatükke jms.  

 

3.5. Kambris on keelatud: 

3.5.1. suitsetada 

3.5.2. kasutada tööriistu mis võivad tekitada sädet 

3.5.3. kasutada elektritööriistu 

3.5.4. kasutada kuumi objekte 

3.5.5. värvida temperatuuril üle 30℃ 

3.5.6. kasutada värve mille süttimistemperatuur on alla 21℃ 

3.5.7. hoiustada ohtlikke esemeid ja aineid nagu aerosoolpudelid, värvi ja 

lahusti anumad, värviga määrdunud tööriided jne. 

3.5.8. kanda värvi või lahustiga määrdunud tööriideid 

3.5.9. hoiustada või tarbida toitu ja jooki 

3.5.10. segada, valmistada või hoiustada värve või lahusteid 

3.5.11. ohutusmeetmete välja lülitamine või nende mõjutamine 

3.5.12. värvida otse kambri seinale 

3.6. Keelatud on siseneda kambrisse kuivatustsükli ajal. 

3.7. Keelatud on ronida kambri, ventilatsioonitorude ja generaatori peale. 

3.8. Värvimispüstoli pesumasina kasutamine: 

3.8.1. avada masina õhukraan (masina taga seinal paremal) 

3.8.2. veenduda, et kasutatakse õiget osa masinast (vasak pool on 

kasutamiseks siis, kui värvitakse lahusti baasil värvidega; parem pool 

on kasutamiseks siis, kui kasutatakse värvimiseks vee baasil värve) 



3.8.3. enne masina käivitamist veenduda, et masinas on piisavalt vajalikku 

vahendit pesemiseks 

3.8.4. püstoli pesu lõpetades tuleb koristada enda järelt ka muu tekkinud 

praht. 

4. Ohutusnõuded töö lõpetamisel  

4.1. Puhastada ja asetada värvimisel kasutatavad töövahendid ja kemikaalid selleks 

ettenähtud kohale. 

4.2. Koristada enda järelt tekkinud praht ning viia see prügikasti. 

4.3. Kustutada tuled. 

4.4. Lülitada välja kambri vool. 

4.5. Lahkudes sulgeda kõik kambri uksed ja väravad. 

 

 

 


