Waarheen met vuile poetsdoeken?
MEWA Textielmanagement brengt duidelijkheid met gids voor gevaarlijke stoffen
[Mechelen, augustus 2014]: Poetsdoek gebruiken en weggooien? Zo eenvoudig is het in de
industrie en in de werkplaats niet. Wie vervuilingen als motorolie, smeervet of lakken opveegt,
moet weten met welke wettelijke richtlijnen hij rekening moet houden. De
textielmanagementgids ‘Gevaarlijke stoffen’ van Mewa komt als geroepen: een uitgave vol
advies en informatie over actuele plichten, met handige tips voor het correct opslaan en
transporteren van verzadigde poetsdoeken. Een exemplaar van de compacte gids ontvangen?
Ga naar de Mewa-website.
Overtredingen zijn geen klein vergrijp
De plichten betreffen de opslag, het transport en de verwijdering van gebruikte poetsdoeken.
Niet alleen zijn ze vervuild met chemicaliën gevaarlijk voor gezondheid en milieu, maar ze
vormen ook een reëel risico op brand en explosies. Wegwerplappen moeten als gevaarlijk afval
verwijderd worden, met alle bijhorende documentatieplichten. Makkelijker wordt het wanneer
herbruikbare poetsdoeken worden ingezet, aangezien deze onder de reglementering voor het
transport van gevaarlijke goederen vallen.
“Of het nu om wegwerpmateriaal of herbruikbare doeken gaat, overtredingen tegen de
geldende voorschriften worden bestraft met zware boetes,” waarschuwt Antoine Menheere,
administratief directeur bij MEWA Servibel. “Wie op zeker wil spelen, doet daarom best een
beroep op een externe, gespecialiseerde textieldienstverlener. Dat spaart tijd en biedt meer
rechtszekerheid.”
De textielmanagementgids ‘Gevaarlijke stoffen’ van Mewa wijst op belangrijke elementen bij de
keuze van zo’n professionele servicepartner.
Textielmanagement in kannen en kruiken
Of eigenlijk … in de SaCon®-veiligheidscontainer. Bij Mewa geen kosten voor de aankoop van
wegwerglappen, noch voor opslag of logistiek. De herbruikbare poetsdoeken worden geleverd,
opgehaald, gewassen en vervangen volgens behoefte. De Mewa-chauffeur haalt de SaCon®
met vuile poetsdoeken op, maakt in één tijd dat de transportdocumenten in orde zijn en
markeert de container.

Antoine Menheere: “Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat aan alle relevante veiligheids- en
milieuvoorschriften is voldaan, tot in het kleinste detail.”
Een service die bovendien het milieu spaart. Het veelvuldige hergebruik van de poetsdoeken
voorkomt het ontstaan van een berg gevaarlijk afval.
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, wastafels voor onderdelenreiniging, evenals
artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work by MEWA ». Ongeveer 4.700
medewerkers bedienen circa 170.000 klanten uit industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2013
realiseerde de MEWA Groep een omzet van 555 miljoen euro.
MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management).
In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse Duurzaamheidsprijs, in de
categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In 2011 werd MEWA door Verlag
DeutscheStandards tot « wereldmarktleider» uitgeroepen en in 2013 opnieuw als « Merk van de Eeuw »
bekroond.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be

MEWA Textil-Management op film:
Wat MEWA allemaal biedt, toont de met een „red dot award: communication design 2012“ bekroonde
imagofilm „Het textielidee voor mens en milieu“. Deze en vele andere MEWA-films vindt u op
www.youtube.com/user/mewaBE.

MEWA volgen op Twitter: twitter.com/mewa_be
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