
Veilige opslag van gevaarlijke sto� en 
en ontsmettingsmiddelen

Gebruikt u ontsmettingsmiddelen 
binnen uw organisatie?

Is de hoeveelheid hiervan als gevolg van 
de COVID-19 pandemie toegenomen?

Bent u zich bewust van het brandgevaar van 
ontsmettingsmiddelen die ethanol bevatten?

Bent u bekend met de hoeveelheid 
en wanneer speciale opslagbepalingen 

van toepassing zijn?

Neem geen onnodige risico's! 
Ons assortiment biedt de juiste oplossing.

Neem contact met ons op, 
we helpen u graag verder.



De toename van hygiënevoorschriften heeft ertoe geleid dat er meer ontsmettingsmiddelen worden opge-
slagen. De meesten zijn gebaseerd op ethanol en zijn herkenbaar aan het vlamsymbool . Dit symbool 
geeft aan dat de stof brandbaar is en speciale behandeling en opslag vereist. Tot voor kort waren de opge-
slagen hoeveelheden relatief klein en over het algemeen geen reden tot bezorgdheid. Door de COVID-19 
pandemie worden nu vaak grote hoeveelheden in-/opgeslagen en moet dringend actie ondernomen 
worden om het brandrisico te verminderen!

Met brandwerende veiligheidskasten van asecos kunt u (licht) ontvlambare sto� en veilig opslaan. De reste-
rende opbergruimte in de kast kan gebruikt worden voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals hand-
schoenen en maskers.

Ons assortiment voor de opslag van brandbare ontsmettingsmiddelen:
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Onze specialisten zijn beschikbaar voor gedetailleerd advies. 
Neem contact met ons op via de telefoon +31 172 506476 of per mail: info@asecos.nl.

* afhankelijk van de afmetingen van de emballage en opslagcapaciteit van de opvanglegborden

Model: milieukast E.195.095.F met een veiligheidsbox type 30
Informatie/uitrusting: rompkleur gentiaanblauw (RAL 5010) met draaideuren in de kleur 
purperrood (RAL 3004), interieur met 2x opvanglegbord, 1x bodemopvangbak (verzinkt staal) en 
veiligheidsbox type 30

Bestelnr.: 11-1216 (EU bestelnr. 30634-006)
Geschikt voor de opslag van:

 kleine hoeveelheden brandbare ontsmettingsmiddelen in de veiligheidsbox – ca. 40 liter*
 milieuschadelijke sto� en en PBM's

Model: brandveiligheidsopslagkast Q30.195.086.WD met een brandwerendheid van 30 minuten
Informatie/uitrusting: rompkleur antracietgrijs met een draaideur in de kleur signaalgeel (RAL 
1004), interieur met 3x opvanglegbord, 1x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)

Bestelnr.: 11-1872 (EU bestelnr. 31008-060-30818)
Geschikt voor de opslag van:

 middelgrote hoeveelheden brandbare ontsmettingsmiddelen – ca. 150 liter*
 bijvoorbeeld wat PBM's

Model: brandveiligheidsopslagkast Q90.195.120 met een brandwerendheid van 90 minuten
Informatie/uitrusting: rompkleur antracietgrijs (RAL 7016) met draaideuren in de kleur sign-
aalgeel (RAL 1004), interieur met 3x opvanglegbord, 1x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy 
coating)

Bestelnr.: 11-1383 (EU bestelnr. 30001-040-30816)
Geschikt voor de opslag van:

 grote hoeveelheden brandbare ontsmettingsmiddelen – ca. 250 liter*

Bovenstaande modellen zijn op korte termijn leverbaar!
Verdere kastmodellen en confi guraties zijn op bestelling verkrijgbaar.

Onze brandveiligheidsopslagkasten zijn type getest en voldoen volledig aan de eisen die vanuit de 
EN 14470-1 gesteld worden. Indien de hoeveelheden ontsmettingsmiddelen weer af nemen, kun-
nen de kasten binnen uw bedrijf gebruikt worden om andere brandbare sto� en in op te slaan.


