
PAK UW VOORDEEL MET SLIJP- & SCHUURMIDDELEN VOORZIEN VAN OSA®

MET OSA®- NORMEN 
VEILIG AAN HET WERK
Support ons in het ondersteunen van 
het oSa®-symbool om herkenning en het 
begrip te vergroten. Zodat gebruikers 
gecertificeerde merken kiezen waarvan 
de producten aan strikte prestatie- en 
kwaliteitstesten zijn onderworpen.

OSA® – THE  
ORGANIZATION FOR
THE SAFETY OF ABRASIVES
De Organisation for the Safety of 
Abrasives (oSa®) maakt het werken met 
slijp- en schuurmiddelen elke dag en overal 
veiliger. 
 
Sinds de oprichting, is oSa® uitgegroeid tot 
een internationaal erkende autoriteit op het 
gebied van slijp- en schuurmiddelen. oSa® 
audit en adviseert fabrikanten en 
vertegenwoordigt de hoogste 
veiligheidseisen. 

Op dit moment zijn bijna alle toonaangevende 
premium fabrikanten in de wereld lid van oSa®. 
Ongeveer 70 procent van de slijp- en schuur-
middelen die nu verkrijgbaar zijn, zijn voorzien 
van het oSa®-symbool. 
 

oSa – Organization for the Safety of Abrasives 
Oxfordstr. 8 · 53111 Bonn · Germany
Phone: +49 228 94499-415 · Fax: +49 228 94499-728
E-Mail: info@oSa-abrasives.org
www.oSa-abrasives.org



OSA® HET SYMBOOL VAN 
VEILIGE SLIJP- EN SCHUUR-
MIDDELEN!

> Gegarandeerd veilige producten
> Beschermt de gezondheid van operators
> Bevordert de arbeidsproductiviteit

Bezoek onze website en ontdek
oSa® gecertificeerde fabrikanten: 
www.oSa-abrasives.org
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MAXIMALE BESCHERMING 
VOOR DE OPERATOR
MEER VEILIGHEID VOOR UW 
BEDRIJF  FOR  oSa CERTIFIED TOOLS:
Veiligheidsvoorschriften voor slijp- en 
schuurmiddelen zijn nog niet
wereldwijd bindend en er bestaan onveilige 
slijpproducten die een ernstig gevaar voor lijf 
en leden vormen. 

Daarom zijn wij er bij Saint-Gobain Abrasives 
trots op, mede-oprichter en lid te zijn van 
oSa® en hiermee slijp- en schuurmiddelen te 
produceren die voldoen aan de hoogste                         
veiligheidsnormen.

Lid zijn van oSa® betekent niet alleen dat 
producten worden getest om er zeker van te 
zijn dat ze veilig zijn, het betekent ook dat  
bedrijven zich houden aan de ethische normen 
en productieprocessen. 

Alle oSa® leden moeten voldoen aan strenge 
auditprocedures om kwaliteitsmanagement en 
documentatie van processen te certificeren. 
Als zodanig voldoen wij aan alle lokale en 
nationale wetgeving op het gebied van milieu, 
gezondheid, welzijn en veiligheid.

Wereldwijd label dat de veiligheid van slijp- en                       
schuurmiddelen waarborgt
Getest conform EN-veiligheidsnormen voor slijp- &        
schuurproducten en aanvullende oSa-vereisten
Regelmatig kwaliteitscontroles en productbewaking
Producent met gecertificeerde kwaliteitscontrole en            
geregistreerde procedures
Kwaliteitsproducten met controle tot bij de fabrikant

®


