
Experts in opslag van gevaarlijke stoffen

Opslag van gevaarlijke stoffen  
in het moderne laboratorium



De afgelopen decennia hebben laboratoria een veelvoud aan veranderingen 

ondergaan. Terwijl groeiend milieubewustzijn en op duurzaamheid gericht 

denken van groter belang is geworden, is de ontwikkeling van zuurkasttech-

nologieën, de aandacht voor het flexibel en aanpasbaar maken van labora-

toriumfaciliteiten ook in een stroomversnelling terecht gekomen. Dit komt 

doordat onderzoeksprojecten en de eisen die deze aan laboratoria stellen 

steeds sneller veranderen.

Dit wordt nog versterkt door een grotere diversiteit aan chemicaliën en 

gassen, waarvan veel als gevaarlijk worden geclassificeerd. We moeten 

tegenwoordig veiligheid combineren met gemak en efficiëntie, terwijl we 

voldoende flexibiliteit moeten behouden om de noodzaak voor structurele 

veranderingen aan gebouwen te minimaliseren.

Deze uitdaging is precies waar Asecos al vanaf 1994 de expertise voor heeft 

opgebouwd, met de ontwikkeling van opslagkasten voor het veilig opslaan 

van gevaarlijke stoffen op de werkplek. 

In nauwe samenwerking met laboratoriumontwerpers en fabrikanten van 

laboratoriummeubilair ontwikkelt Asecos individuele oplossingen en biedt on-

dersteuning bij de planning van opslag van gevaarlijke stoffen. Onze brochure 

bevat een breed scala aan ontwerpopties, alsook nieuwe trends met betrek-

king tot het inpandig omgaan met gevaarlijke materialen.

  

DE EVOLUTIE VAN HET LABORATORIUM
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DE OPSLAGRUIMTE WORDT EEN DEEL VAN HET LABORATORIUM
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De praktijk wijst uit dat labmedewerkers tegenwoordig tijdens het werk nog 

steeds beduidende veiligheidsrisico's lopen door blootstelling aan onafge-

schermde gevaarlijke stoffen zoals dat al jaar en dag het geval was. Om 

deze risico's te minimaliseren wordt de opslag van gevaarlijke stoffen in het 

lab beperkt tot de hoeveelheden voor dagelijks gebruik. Lange tijd was er 

geen veilige oplossing voor de opslag van grotere hoeveelheden of zelden 

gebruikte chemicaliën in het laboratorium. Deze materialen werden op een 

centrale locatie in brandwerende opslagruimten bewaard. Maar voor het da-

gelijkse werk betekende dit het afleggen van grote afstanden en tijdrovend 

overschenken van stoffen van één verpakking in een andere.

Echter, moderne veiligheidskasten die voldoen aan EN 14470-1 / -2, met 

90 minuten brandwerendheid, bieden een vergelijkbaar niveau van be-

scherming en zijn een goedkoop alternatief voor een centrale opslagruimte. 

Zij bieden de mogelijkheid om gevaarlijke stoffen dicht bij de werkplek op 

te slaan en daarmee zowel aan de laboratoriumvereisten, als ook aan de 

aspecten voor ergonomie en veiligheid te voldoen. Dankzij de gedecentrali-

seerde opslagmogelijkheid hebben alle labmedewerkers de materialen die 

ze nodig hebben direct bij de hand.

 

Wordt het dus een centrale opslagplaats voor gevaarlijke stoffen of worden 

het veiligheidskasten? Beide oplossingen hebben hun specifieke voordelen. 

Samen vullen ze elkaar uitstekend aan en garanderen veilige werkprocedu-

res.
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 Opslag in het lab

 + flexibel

  - gevaarlijk, onveilig

 Centrale opslagruimte

 + veilig

  - niet flexibel

In het verleden was het afwegen tussen veiligheid en flexibiliteit 
een dagelijkse terugkerende uitdaging.›››



De vele uiteenlopende eigenschappen van gevaarlijke stoffen stel-

len specifieke eisen aan het ontwerp van veiligheidsopslagkasten. 

Voor ontvlambare stoffen is bijvoorbeeld een brandwerend ontwerp 

belangrijk om opgeslagen stoffen te beschermen tegen een kritieke 

temperatuurstijging in geval van brand. Voor agressieve materialen is 

de hoogste prioriteit echter een hoge corrosiebestendigheid. 

Verder beïnvloeden ruimtelijke aspecten ook de keuze van de kast. In 

het moderne laboratorium spelen geïntegreerde opslagoplossingen 

een essentiële rol. Brandveiligheidsopslagkasten van Asecos kunnen 

perfect worden geïntegreerd in labtafels en een natuurlijk onderdeel 

worden van de inrichting. In vrijstaande uitvoering vormen ze een 

centrale opslagplek voor gebruik door al het laboratoriumpersoneel.

 

DE JUISTE BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKAST
VOOR ELK TYPE GEVAARLIJKE STOF
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HOGE KASTEN

leveren maximale opslagcapaciteit. Talrijke 
opties voor de deuren, het interieur en de 
kleur zorgen voor de juiste oplossing voor 
elke toepassing. Volledige integratie in de la-
boratoriumunit garandeert een veilige opslag 
van gevaarlijke stoffen direct op de werkplek. 
Het bij elkaar plaatsen van een aantal hoge 
opslagkasten in een aparte ruimte levert 
een centrale opslagruimte voor gevaarlijke 
stoffen op, terwijl de ruimte niet structureel 
hoeft te worden veranderd.
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VEILIGHEIDSOPSLAGKASTEN MET 
UITSCHUIFBARE VERTICALE SECTIES

Bieden dezelfde opslagcapaciteit als 90 
cm-brede standaard kasten, maar met 
een breedte van slechts 45 cm. De diep-
te van de nieuwe kast van 86 cm maakt 
volledig gebruik van de ruimte naast de 
zuurkast. Dankzij het ontwerp met verti-
cale secties hebben de labmedewerkers 
een perfect overzicht van de opgeslagen 
stoffen en toegang tot alle opgeslagen 
verpakkingen vanaf beide zijden.

GASFLESSENKASTEN

Zijn bij uitstek geschikt voor het veilig in-
pandig opslaan van gasflessen. De boven-
kant van de kast is voorbereid voor diverse 
leidingdoorvoeringen, waardoor de kast als 
gedecentraliseerd gastoevoersysteem kan 
worden gebruikt.

ZUREN- EN LOGENKASTEN

Bestaan uit twee volledig gescheiden en 
zeer corrosiebestendige compartimenten 
voor de veilige opslag van zuren en logen 
in slechts één kast. Door toevoegen van 
een brandwerende tussenwand van 90 
minuten kan een combinatiekast worden 
gecreërd, die geschikt is voor het geschei-
den opslaan van ontvlambare en bijtende 
stoffen.

NIEUW

ONDERBOUW-BRANDVEILIGHEIDS-
OPSLAGKASTEN

Passen precies onder laboratorium-zuur-
kasten en werktafels en zorgen op een 
ergonomische wijze voor efficiënte 
laboratoriumprocessen. Ze kunnen perfect 
worden gecombineerd met systemen voor 
materiaaltoevoer en afvalverwerking.



Ons standaardassortiment biedt meer dan 250 verschillende brandveilig-

heidsopslagkasten. En als u de juiste oplossing voor uw laboratorium niet 

kunt vinden, kunnen we samen met uw laboratoriuminrichter een kast ont-

werpen die voldoet aan de specifieke eisen voor uw project. In het verleden 

hebben we talloze op maat gemaakte oplossingen voor klanten gemaakt. 

Veel van deze oplossingen zijn nu standaardartikelen in ons assortiment 

geworden.

Speciale afmetingen, verschillende kleuren, individuele interieurs of geheel 

nieuwe oplossingen – voor ons R & D-team staan de vereisten van de klant 

op de eerste plaats. Van het succesvolle ontwerp van aardbevingsbestendige 

kasten, toevoer- en afvoersystemen tot brandveiligheidsopslagkasten met 

een koelfunctie voor temperatuurgevoelige, brandbare materialen, we heb-

ben unieke oplossingen voor toepassingen over de hele wereld ontwikkeld. 

SPECIALE OPLOSSINGEN DIE AAN UW
INDIVIDUELE VEREISTEN VOLDOEN
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ÉÉN OPSLAGKAST – EINDELOZE MOGELIJKHEDEN
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Dankzij een grote verscheidenheid aan interieurconfiguraties en accessoi-

res, kunnen Asecos kasten individueel worden aangepast aan uw vereisten. 

Samen met de meer dan 250 type-geteste standaardkasten waarbij slechts 

kleine wijzigingen aan de buitenkant toegestaan zijn zonder opnieuw getest 

te moeten worden, biedt Asecos meer dan 4.800 verschillende interieurop-

ties. 

Om bijvoorbeeld grote hoeveelheden kleinemballage ruimtebesparend en 

overzichtelijk op te bergen zijn schuifladen de beste keuze. Legborden in 

combinatie met bodemopvangbakken zijn met name geschikt voor grotere 

cilinders en jerrycans. Afhankelijk van de eigenschappen van de materia-

len die moeten worden opgeslagen, kunnen interieuronderdelen worden 

gemaakt van roestvast staal of plaatstaal met epoxy coating. Metaalvrije 

legborden met opvangbakken van polypropyleen en polyethyleen zijn vooral 

geschikt voor de opslag van corrosieve stoffen. We werken graag samen met 

uw laboratoriuminrichter om de beste oplossing voor u te vinden.  

Optimale integratie in bestaande ruimten wordt bereikt met verschillende 

kastafmetingen en deurvarianten. Opties zijn ruimtebesparende vouwdeu-

ren, soepel functionerende draaideuren en een gemotoriseerd automatisch 

deursluitsysteem.

U kunt beslissen of u een brandveiligheidsopslagkast in het laboratorium wilt 

die er visueel uit springt of die aangepast is aan het laboratoriummeubilair. 

Een brede keuze aan kleurvariaties geeft u meer planningsmogelijkheden.
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In veel gevallen moet de lucht in de brandveiligheidsopslagkasten wor-

den afgezogen. Daarom worden Asecos-kasten standaard voorbereid voor 

aansluiting op een ventilatiesysteem. Bij het ontwerpen van onze producten 

houden we altijd rekening met de beste ventilatiemogelijkheden. Verder 

zorgen we ervoor dat de kastconstructie energie-efficiënt en veilig is en 

praktische afmetingen heeft. We houden ook rekening met de verschillende 

eigenschappen van de gevaarlijke stoffen die moeten worden opgeslagen 

en de kasten zijn ontworpen om drukverlies te minimaliseren. 

De aansluitpunten bevinden zich in het plafond van de vrijstaande hoge 

kasten, waardoor meerdere units naast elkaar kunnen worden geplaatst. 

Onderbouwkasten zijn voorzien van aansluitpunten aan de achterkant voor 

een optimale integratie in de zuurkast. 

Als aansluiting op een centraal ventilatiesysteem niet mogelijk is, biedt 

Asecos plug-in filtersystemen. Gevaarlijke dampen worden afgezogen, ver-

volgens gefilterd en daarna teruggevoerd in de omgeving als schone lucht. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij uw Asecos-dealer.

MECHANISCHE VENTILATIE
VAN BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKASTEN
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zelfsluitende brandklep

geïntegreerde luchtkanalen

Afzuig -/ filtersystemen 13



UITSTEKENDE KWALITEIT MADE IN GERMANY
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De opslagkasten van Asecos voor de opslag van gevaarlijke staoffen wor-

den gekenmerkt door kwaliteit, betrouwbaarheid en, in het geval van de 

brandwerende kasten, superieure brandwerendheid. De brandwerendheid 

wordt met regelmatige tussenpozen getest d.m.v. een brandtest die wordt 

uitgevoerd door een onafhankelijk testinstituut voor materialen in overeen-

stemming met de strikte vereisten van EN 14470-1 / -2. De classificatie in 

verschillende types geeft het beschermingsniveau aan, d.w.z. de duur van de 

brandwerendheid. 

 

De kasten ondergaan ook een mechanische duurtest, bestaande uit 50.000 

testcycli. Ze zijn GS-getest en voldoen aan de vereisten van de Iabarato-

rium-meubelstandaard EN 14727. Sommige modellen ondergaan nog 

aanvullende internationale testprotocols zoals de FM 6050 of UL 1275.

Naleving van nationale en internationale normen is niet het enige bewijs 

van onze productkwaliteit. Onze fabriek in Gründau, Duitsland, en onze 

processen worden ook regelmatig geïnspecteerd en bewaakt. Certificeringen 

in overeenstemming met ISO 9001 en ISO 14001 inclusief een jaarlijks 

milieuverslag over duurzaamheid onderstrepen ook ons uitstekende kwali-

teits- en milieumanagement in de gehele organisatie.
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Op www.asecos-specs.com bieden wij u technische specificaties, tekenin-

gen, BIM-gegevens, productafbeeldingen, aanbestedingsteksten, bedienings-

handleidingen, certificaten, testrapporten en nog veel meer aan. Profiteer 

van onze handige mediaservice en bekijk alle relevante plannings- en 

ontwerpgegevens. 

Neem voor het verkrijgen van uw inloggegevens contact op met uw 

asecos-dealer of stuur een e-mail naar info@asecos.nl.

Met onze kastconfigurator kunt u uw eigen veiligheidsopslagkast creëren 

met slechts een paar klikken. Bekijk ons uitgebreide asecos-productprogram-

ma om een kast te vinden die past bij uw individuele vereisten. Probeer het 

zelf – het is gemakkelijk! 

www.asecos-configurator.com

ONZE ONLINE SERVICE VOOR U.
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Asecos, Europa's toonaangevende fabrikant van veiligheidsopslagkasten, 

heeft zich ten doel gesteld om – niet alleen binnen Duitsland, maar ook 

internationaal – het bewustzijn over het opslaan en verwerken van gevaar-

lijke stoffen te vergroten. Aangezien dit onderwerp wereldwijd nog steeds 

onvoldoende aandacht krijgt, is het van cruciaal belang dat we doorgaan om 

zowel wetgevers als werkgevers en werknemers bewust te maken van het 

belang van het veilig opslaan en verwerken van gevaarlijke stoffen.

In internationale en nationale werkgroepen en commissies zoals SEFA, het 

DIN-normalisatiecomité en het Europees Comité voor normalisatie, zetten 

we ons in voor het bevorderen van de hoogste veiligheidsnormen. We-

reldwijd onderhoudt Asecos partnerschappen met diverse fabrikanten van 

laboratoriummeubilair en laboratoriuminrichters. Samen ontwikkelen en ont-

werpen we moderne, functionele en duurzame oplossingen die gemakkelijk 

kunnen worden geïntegreerd in ieder laboratoriumontwerp om een veilige 

laboratoriumomgeving te creëren.

We kijken ernaar uit onderdeel te mogen uitmaken van uw labora-

torium.

ASECOS - UW PARTNER VOOR DE OPSLAG
VAN GEVAARLIJKE STOFFEN.
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REFERENCES

Met de welwillende medewerking van:

Altek Mühendislik ve Teknolojik Sistemler A.Ş 

Burdinola

Caspar & Co. Labora GmbH

CHC Lab Co., Ltd.

Complexlab Kft.

Societe Nouvelle Equip Labo

Flores Valles S.A

G3Lab

Interfurn

ILM Agencements 

Köttermann Systemlabor SAS

Labonorm

Labmodul A/S

Laborbau Systeme Hemling GmbH & Co. KG 

Labs31

Matrix Infralab Sp. z o.o., Sp.k.

Merci s.r.o.

NV Potteau-Labo

Rhone Alpes Labo

S+B

Technical Furniture Industries LLC

Vinitex Laboratoriuminrichtingen BV

VWR International GmbH

WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG

Wesemann GmbH
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asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Tel. +49 60 51 - 92 20-0
Fax +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

asecos Ltd.
Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Staffordshire
GB-DE13 0AT

Tel. +44 (0) 7880 435 436
Fax +49 (0) 6051 922010
info@asecos.co.uk

asecos bv
Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Tel. +31 172 50 64 76
Fax +31 172 50 65 41
info@asecos.nl

asecos Sarl
Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

Tel. +33 387 78 62 80
Fax +33 387 78 43 19
info@asecos.fr

asecos S.L.
Seguridad y Protección del Medio Ambiente
CIM Vallès, Sector C, Nave 8,
Despachos 1 y 2
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona (España)

Tel. +34 902 300 385
Fax +34 902 300 395
info@asecos.es

For all other countries please contact: 
asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Tel. +49 60 51 - 92 20-0
Fax +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com
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De informatie die wordt aangeboden in deze brochure is door ons opgesteld en gecontroleerd naar beste weten. We maken u erop attent dat we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, vergissingen en de gevolgen daarvan.
De toepasselijke nationale wetgeving dient te worden nageleefd. De inhoud van deze brochure is beschermd door copyright. 

www.asecos.nl




