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Oplossingen voor de
voedselverwerkende industrie
Oplossingen voor veiligheid op de werkplek,
continue verbetering en conformiteit

Uw identificatie-uitdaging
Voedselveiligheid is een topprioriteit voor
voedselverwerkende bedrijven. In omgevingen
met agressieve reinigingsprocessen moet
u kiezen tussen een hoog niveau van
voedselveiligheid of de implementatie van best
practices op het gebied van veiligheid op de
werkplek, continue verbetering en conformiteit.
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Dankzij de ToughWash™-pictogrammen, -labels
en -tags hoeft u niet langer te kiezen. Dankzij
onze oplossingen kunt u een visuele werkplek
voor uw werknemers creëren en tegelijk aan de
hoogste normen voor voedselveiligheid voldoen.
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De oplossing van Brady
ToughWash™-pictogrammen en
-tags – kenmerken:
	
Vervaardigd uit spuitgegoten kunststof
– Bestand tegen water onder hoge druk,
chemicaliën en wrijving voor een verbeterde
duurzaamheid.

ToughWash™-labels – kenmerken:

 S
 ymbolen en bedrukking onder het
oppervlak – Beschermen symbolen en
bedrukking tegen water, chemicaliën en
schuurmiddelen en zorgen voor een jarenlange
leesbaarheid.

	
Superieure kleefstoffen – Kleven perfect
op roestvrij staal en beperken het risico op
loskomende labels.

	
Speciaal ontwikkelde metaal- of röntgen
detectie – Detecteerbare hars geïntegreerd in de
pictogrammen en tags.

	
Sterke facesheet – Is bestand tegen water
onder hoge druk en vermindert het risico dat
labels uit elkaar vallen.
	
Duurzame toplaag – Printlint en inkt vormen
een sterke combinatie en verminderen het risico
dat de bedrukking vervaagt.
	
Speciaal ontwikkelde metaaldetectie –
Geïntegreerde metaallagen in de facesheet.

Veiligheid op de werkplek
Uitdaging
De voedselverwerkende industrie kent veel veiligheidsrisico's. Gladde
vloeren, blootstelling aan chemicaliën en knelpunten, reiniging en
onderhoud van industriële machines: veiligheidsrisico’s zijn constant
aanwezig op de werkplek.
Uit gegevens van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics blijkt
dat werknemers in de voedselverwerking 59% meer risico lopen op
een ongeval op de werkplek dan werknemers in andere sectoren.
Het grote aantal uitdagingen in een voedselverwerkende omgeving
maakt duidelijke identificatieoplossingen op de werkplek cruciaal.
Veel voedselverwerkende bedrijven maken zich echter zorgen over de
voedselveiligheid in omgevingen met agressieve reinigingsprocessen
en identificeren de gevaren op de werkvloer daarom onvoldoende.
Dat is nu verleden tijd!

De oplossingen van Brady
Veiligheidsidentificatie

Visuele vergrendelingsprocedures

Met Brady's metaaldetecteerbare ToughWash™-labels,
-pictogrammen en -tags kunt u gevaren op de werkvloer
visueel identificeren en zo het risico op letsels bij uw
productiemedewerkers beperken. U kunt de volgende
oplossingen implementeren:

Visuele vergrendelingsprocedures zorgen ervoor dat
de werknemers die instaan voor het onderhoud en de
desinfectie de machines volledig kunnen uitschakelen
alvorens hun werkzaamheden uit te voeren.

	
Veiligheidslabels
	
CLP/GHS-tags
 Veiligheidspictogrammen

Met de Procedure Writing Services van Brady kunnen
onze experten de vergrendelingsprocedures aanpassen
aan uw behoeften. Daarnaast bieden we:
	
ToughWash-borden voor visuele
vergrendelingsprocedures (VLOP)
 ToughWash-tags
	
LINK360™-software
 Lockout/Tagout-systemen

Warning; Hot
surface

Conformiteit
Uitdaging
Overheidsinstellingen en GFSI-programma's (Global Food Safety
Initiative) eisen dat voedselproducenten voorschriften en procedures
volgen voor o.a. desinfectie, kritische controlepunten en
werkprocedures.
Omwille van de agressieve reinigingsprocessen moesten voedsel
bedrijven in het verleden de signalisatie op de werkvloer beperken om
de voedselveiligheid te waarborgen. De voorschriften en procedures
werden in de praktijk weinig gebruikt en waren moeilijk toegankelijk
voor werknemers.

Visuele aanduidingen
Visuele aanduidingen op de werkvloer zijn een effectieve manier om de conformiteit en het bewustzijn van
veiligheidsvoorschriften te verbeteren. Een doeltreffende oplossing hiervoor zijn Brady's metaaldetecteerbare
ToughWash™-labels, -pictogrammen, -borden en -tags. Enkele voorbeelden van visuele aanduidingen:

Standaard werkprocedure
	
Ondersteuning van de opleiding voor nieuwe en vaste
werknemers.

Hygiënische werkprocedure
	
Garantie voor de correcte reiniging en desinfectie van
elk oppervlak.

Kritisch controlepunt
	
Markering van kritische controlepunten voor
voedselveiligheid in uw bedrijf.

Tags voor inspectie en desinfectie
	
Identificatie van gereedschappen en werktuigen die
gedesinfecteerd moeten worden.

Continue verbetering
Uitdaging
De stijgende kosten voor grondstoffen, energie en arbeid
vergroten de druk om de marges te verhogen en het
rendement te verbeteren. Bovendien kunnen terugroepacties
en herverwerking in geval van vergissingen op de werkvloer
miljoenen euro's kosten.
Deze uitdagingen dwingen bedrijven om hun processen
continu te verbeteren en de werkplek efficiënter en
productiever te maken. Dit wordt vaak bemoeilijkt door de
uitdagende werkomgeving en het verschil in opleidingsniveau
van productiemedewerkers in voedselverwerkende bedrijven.
Maar we hebben een oplossing...

Visuele werkplekken
Visuele aanduidingen op de werkvloer herinneren productiemedewerkers aan de juiste procedures die ze
moeten volgen op hun werkplek.
Met Brady's metaaldetecteerbare ToughWash™-labels, -pictogrammen, -borden en -tags kunt u visuele
aanduidingen op de werkplek creëren voor consistente en efficiënte workflows. Enkele voorbeelden
van doeltreffende visuele aanduidingen op de werkplek:

Standaard werkprocedure
	
Ondersteuning van de opleiding voor nieuwe en
vaste werknemers.

Schaduwborden
	
Zorgen ervoor dat gereedschappen correct worden
opgeborgen en voorkomen kruisbesmetting (niet
metaaldetecteerbaar).

Label- en identificatiesystemen
	
Communiceren cruciale informatie over allergenen.

Vloermarkeringen
	
Maken eenvoudige identificatie van workflows
en opslagruimtes mogelijk (niet bestand tegen
reinigingsprocessen of metaaldetecteerbaar).
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