Opslageisen gevaarlijke stoffen
Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: PGS-15
Maximale opslag hoeveelheden
Voor verpakte gevaarlijke stoffen gelden bij opslag de volgende maximaal
toegestane hoeveelheden:
• speciaal gebouw of opslaggebouw: geen limiet
• kluis, inpandig in gebouw zonder verdieping: max. 2500 l
• kluis, inpandig in gebouw met verdieping: max. 500 l
• losse kast: max. 150 l
• bouwkundige kast: max. 250 l
Compartimentering
Gevaarlijke stoffen die zó met elkaar kunnen reageren dat gevaarlijke gassen of
dampen kunnen vrijkomen of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (zoals explosies,
rondspattende gevaarlijke stoffen of veel warmteontwikkeling), moeten in aparte
vakken gescheiden (gecompartimenteerd) worden opgeslagen. Door de
compartimentering worden de stoffen zodanig van elkaar gescheiden dat geen
gevaarlijke combinaties kunnen ontstaan. De voor GGZ belangrijkste praktische
eisen zijn:
Stoffen die giftig zijn of CMR stoffen mogen niet met andere gevaarlijke stoffen in
hetzelfde compartiment worden opgeslagen.
Chloorhoudende middelen niet bij zure producten opslaan.
Sterk zure stoffen niet bij sterk alkalische (basen) producten opslaan.
CO2/koudijs niet in slecht geventileerde ruimtes/kelders gebruiken of opslaan (bij
vrijkomen wordt zuurstof verdrongen, CO2 is zwaarder dan lucht).
Vaste of vloeibare (licht) ontvlambare stoffen mogen niet samen worden
opgeslagen met:
• oxiderende stoffen;
• vergiftige stoffen of CMR;
• corrosieve of bijtende stoffen;
• samengeperste gassen (w.o. zuurstofflessen).
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Let dus op met deze symbolen:

In de regel zullen geen grote hoeveelheden worden opgeslagen, maar het is toch
zaak risico’s uit te sluiten. Voor de precieze eisen is het blad PGS 15 te raadplegen.
De opslageisen zijn daar gekoppeld aan de ADR-klasse, dat zijn klassen voor vervoer
en opslag van gevaarlijke stoffen. Zoe de bijlage voor de overzichtstabel.
Compartimentering
Compartimentering kan worden bereikt door het aanbrengen van
scheidingswanden (in een opslagruimte). In losse en bouwkundige kasten is een
lekbak vereist en kunnen de stalen legplanken worden voorzien van een opstaande
rand.
Uiteraard dient de verpakking van de opgeslagen stoffen in goede staat te verkeren
en van de juiste etiketten te zijn voorzien.

Opslagkast
Een losse kast mag niet zijn opgesteld in een kelder, souterrain, trappenhuis of een
gang die als vluchtweg moet kunnen dienen. Een bouwkundige kast mag niet in een
kelder of trappenhuis zijn aangebracht of in gangen smaller dan 2 m. Een
bouwkundige kast is vervaardigd van onbrandbaar materiaal en heeft een
brandwerendheid van ten minste 60 minuten. Een losse kast is lichter
geconstrueerd, maar moet voldoen aan de eisen in NEN 2678.
Elke kast moet geventileerd zijn op de buitenlucht en heeft een lekbak met een
opvangcapaciteit van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van
de inhoud van de overige verpakkingen. Bij opslag van (licht) ontvlambare
vloeistoffen moet de lekbak de gehele inhoud daarvan kunnen opvangen.

