VEILIG OMGAAN MET OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

OPSLAG BRANDBARE (LICHT) ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN
Een ieder die met brandbare (licht) ontvlambare vloeistoffen werkt moet zich van de eigenschappen van
gevaarlijke stoffen bewust zijn!
Definitie:
Brandbare vloeistof = in het algemeen een vloeistof met een
vlampunt van 60 °C of lager.

Voorbeelden van vlampunten
Vloeistof
Zwavelkoolstof
Benzine
Aceton
MEK
Tolueen
Ethanol
Methanol
Petroleum / Terpetine / Kerosiene
Diesel

Vlampunt °C
-45 °C
-21 °C
-19 °C
-1 °C
4 °C
12 °C
11 °C
30-40°C
11 °C

Zelfontbrandingstemperatuur
De zelfontbrandingstemperatuur is de laagste temperatuur
waarbij, bij een druk van 1 atmosfeer en een gemiddeld
zuurstofgehalte in de lucht, een stof spontaan ontbrandt en ook
blijft branden.
Ontstekingstemperatuur
Wanneer een ontsteekbaar gasmengsel of stofwolk in contact
komt met een voorwerp met een temperatuur, die gelijk is aan of
hoger is dan de ontstekingstemperatuur van dit brandbare gas of
stof, kan ontsteking plaatsvinden (bijvoorbeeld
verwarmingselementen, mechanische aandrijvingen,
elektromotoren en gloeilampen.
Definitie vlampunt
Het vlampunt van een chemische stof is de laagste
temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot
ontbranding te kunnen komen wanneer hij in contact komt
met een ontstekingsbron.
Het vlampunt moet niet worden verward met de
zelfontbrandingstemperatuur. Dat is de temperatuur waarbij
een damp/lucht-mengsel spontaan tot ontbranding komt.
Het vlampunt is kenmerkend voor de kans dat er door een
vonk of een gloeiend voorwerp brand ontstaat.
Ether heeft bijvoorbeeld een vlampunt van -45 °C. Zelfs als
het in een koelkast wordt bewaard, kan er voldoende damp
vrijkomen om een explosie te veroorzaken. De damp kan tot
explosieve verbranding komen door een vonk van de
schakelaar die het lampje aan- en uitschakelt. Ether wordt
daarom veelal in een explosieveilige 90 minuten
brandwerende koelkast bewaard.
Het vlampunt wordt bepaald aan de hand van metingen op
zee niveau, als de luchtdruk lager is dan wordt het vlampunt
ook lager.
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TER INFO
Belangrijke overige parameters voor ontvlambare vloeistoffen zijn de ontstekingstemperaturen en de explosiegrenzen, die uit de
toepasselijke gegevensbanken voor gevaarlijke stoffen of uit de veiligheidsinformatiebladen kunnen worden ontleend.
Voor de indeling van ontvlambare vloeistoffen conform CLP (GHS) en een vergelijkbare weergave voor de Verordening Vervoer
Gevaarlijke Goederen over de weg/het spoor en de binnenscheepvaart (GGVSEB) en de oude Wms Verordening Gevaarlijke
Stoffen kan de onderstaande tabel worden geraadpleegd:

OUD VERSUS NIEUW

Oud

Nieuw

Stoffenrichtlijn 67/548EEG
7 Pictogrammen
15 gevarenklassen
R-zinnen
S-zinnen
Extra zinnen
Annex I
Criteria voor stoffen
Criteria voor mengsels in Preparatenrichtlijn 1999/45/EG

Verordering EG 1272/2008
9 Pictogrammen
28 gevarenklassen met subcategorien
H-zinnen
P-zinnen
EUH-zinnen
Signaalwoorden; gevaar en waarschuwing
Annex VI
Annex VI: conversietabel oud naar nieuw
Criteria voor stoffen en mengsels

Gevaarklasse / Pictogram
Ontvlambare
vloeistoffen

Gevaarcategorie
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3

Signaalwoord
Gevaar
Gevaar
Waarschuwing

Gevarenaanduiding H-zinnen
H224
H 225
H 226

Vlampunt

ADR
Categorie 4:
Brandbaar
Verpakkingsgroepen
VG III

GHS / CLP
Categorie 4: in GHS niet
Brandbaar
voorzien
Vlampunt > 35°C

Wms (vervallen)
Niet in voorzien

Categorie 3:
Ontvlambaar (H226)

Vlampunt 56-60°C
R10

geen
pictogram

WAARSCHUWING

VG II
Ontstekingstemperatuur > 35°C
VG I
Ontstekingstemperatuur ≤35°C

Categorie 2:
Licht ontvlambaar (H225)
Ontstekingstemperatuur > 35°C
Categorie 1:
Licht ontvlambaar (H224)
Ontstekingstemperatuur ≤35°C

Zeer ontvlambaar
R11
Ontstekingstemperatuur > 35°C
Extreem ontvlambaar
R12
Ontstekingstemperatuur ≤35°C

Vlampunt

VERORDENING EG 1272/2008, EU-GHS/CLP: ETIKETTEREN, INDELEN EN VERPAKKEN VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

GEVAAR
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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

Asecos BV
Tuinderij 15
2451 GG Leimuiden

Tel: + 31 (0) 172 50 64 76
Fax: + 31 (0) 172 50 65 41

e-mail: info@asecos.nl
www.asecos.nl

