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MARKERINGEN OP BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKASTEN 
 
Overeenkomstig EN 14470-1 dienen door de producent van de brandveiligheidsopslagkast 
de volgende opschriften op het front van de kast, op een geschikte en zichtbare plaats te 
worden aangebracht: 
 

a) advies dat de deuren gesloten moeten blijven indien de kast niet in gebruik is; 
b) de geschikte waarschuwing voor: ‘Opgepast: brandgevaar’ conform ISO 3864-1 
c) de geschikte waarschuwing voor: ‘Brand: roken en open vuur verboden’ conform 

ISO 3864-1 
d) het brandweerstandsvermogen, gespecificeerd in minuten, bijv. Type 15, 30, 60 of 

90 conform EN 14470-1; 
e) naam en/of handelsmerk van de fabrikant. 

 
 
Tevens dienen door de producent de volgende opschriften te worden aangebracht op het front van de kast of op een goed 
zichtbare plaats in de kast: 

f) modelnummer en jaar van productie; 
g) het maximale volume van een emballage, in relatie tot de opvangcapaciteit, wat mag worden  

opgeslagen in de kast; 
h) maximale belading per legbord, bij gelijk verdeelde belasting 

 
De internationale norm ISO 3864-1, als genoemd onder b en c beschrijft de veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor 

veiligheidstekens. Dit gaat vooral over veiligheidspictogrammen in werkplaatsen en open ruimten.  
 
Etikettering op veiligheidskasten overeenkomstig ISO 3864-1 zijn veiligheidspictogrammen met de betekenis: verbod, gebod of  
waarschuwing 
 

EU-GHS/CLP WET EN REGELGEVING 

De EU-GHS betreft een verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Deze verordening die 
sinds 20 januari 2009 geldt, vervangt de Stoffenrichtlijn (EEG/67/548) en de Preparatenrichtlijn (1999/45/EG), de oude regelgeving 
voor de indeling en etikettering van stoffen en mengsels.  
 
De EU-GHS is van toepassing op bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, importeren of gebruiken met betrekking de 
indelingen en etikettering van stoffen en mengsels. 
 
De door ons geleverde brandveiligheidsopslagkasten (veiligheidskasten) zijn conform de NEN-EN-14470-1 geleverd en voldoen 
ook aan de huidige eisen. Het aanbrengen van de EU-GHS etikettering op verpakkingen valt buiten de verplichting van Asecos BV.  
 

HORIZONTALE COMPARTIMENTERING IN ASECOS BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKASTEN  

In Asecos brandveiligheidsopslagkasten mogen met elkaar reagerende stoffen soort bij 
soort (één soort stof per vloeistofdicht opvanglegbord) worden opgeslagen.  
 
Met behulp van horizontale compartimentering kunnen stoffen met verschillende 
gevaaraspecten in één kast worden opgeslagen. Door het aanbrengen van het 
betreffende GHS symbool aan de voorkant van elk opvanglegbord kan worden 
aangegeven welke gevaarlijke stoffen hierin mogen worden opgeslagen.  
 
Een gratis GHS stickervel kunt u aanvragen bij service@asecos.nl  

 
Weet u niet zeker hoe u omgaat met uw gevaarlijke stoffen? 
 
Asecos experts adviseren u graag individueel en kosteloos over onze producten en 
diensten - vraag onze gratis documentatie aan of neem contact op met één van onze 

experts of bel direct: +31 (0) 172 50 64 76 
 
Asecos team Nederland, België & Luxemburg 
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