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Nederlands Richtlijn Bodembescherming:
Voor het uitbreiden van de activiteiten op het bedrijf is vergunning in het kader van de WM
noodzakelijk. Tevens dient beoordeeld te worden of er bodembedriegende activiteiten plaats vinden
en welke bodembeschermende maatregelen er getroffen worden. Dit dient gedaan te worden
conform de NRB.
Per bedrijfsactiviteit zal nagegaan worden of er sprake is van een bodembedreigende situatie. Of er
sprake is van een bodembedreigende situatie hangt af van de aard van de activiteit en de betrokken
stoffen. Er zijn geen bedrijfsactiviteiten gesitueerd in een milieubeschermingsgebied. Onderstaande
bedrijfsactiviteiten worden als bodembedreigend beschouwd. In onderstaande tabel is weergegeven
of de activiteit aanwezig is

Opslag
•
•
•

bulkvloeistoffen:
Opslag en verladen van dieselolie in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld;
Opslag en verladen van zwavelzuur in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld;
Opslag en verlading van spuiwater in een bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld.

Opslag en verladen stort- en stukgoed:
•
Opslag van silageproducten in sleufsilo's voorzien van een calamiteitenopvang;

Overslag en intern transport bulkvloeistoffen:
•
Leidingtransport op het bedrijf van zwavelzuur;
•
Leidingtransport op het bedrijf van was- en spuiwater.

Overige activiteiten:
•
Wassen van transportvoertuigen (veewagens) op een wasplaats met een
meststoffenopvang

Toetsing
OP51a9 en verladen van dieselolie:

Op het bedrijf is een dieselolietank aanwezig .
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De op het bedrijf aanwezige opslagtank is voorzien van een vloeistofkerende opvangvoorziening
(Iekbak met een inhoud gelijk aan de inhoud van de tank) . Verder voldoet het vulpunt, de vulleiding
en de ontluchting aan de CPR richtlijn. Inspectie vindt visueel plaats.
Het vullen van de dieselolietank wordt gedaan door middel van een vulslang vanaf de transportauto
(vrachtwagen). De slang heeft een vaste verbinding met de tankauto. De dieselolie wordt direct in
de daarvoor bestemde tank getransporteerd I gepompt. De daarvoor aanwezige vulopening(en)
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zitten aan de bovenzijde van de tank(s). Eventueel gemorste dieselolie wordt dientengevolge
opgevangen in de aanwezige opvangbak. Tijdens het lossen is er visueel toezicht.

Eindemissiescore: 1

Ops/ag en ver/aden van zwave/zuur:
Op het bedrijf is een opslagtank aanwezig , inhoud 4.000 liter t.b.v. de opslag van zwavelzuur.
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De op het bedrijf aanwezige opslagtank is voorzien van een vloeistofkerende opvangvoorziening
(Iekbak met een inhoud gelijk aan de inhoud van de tank, zie bijlage "eisen aan de plaatsing van
een zuuropslagtank"). Verder voldoet het vulpunt, de vulleiding en de ontluchting aan de CPR
richtlijn. Daarnaast zal in de directe omgeving van het vulpunt een hand- I oogdouche geplaatst
worden en een opslag van absorptiemateriaal. Inspectie vindt visueel plaats.
Eindemissiescore: 1

Ops/ag en ver/aden van spuiwater.
Op grand van de nieuwe wetgeving Europese afvalstoffenlijst (Eural), die per 1 mei 2002 in werking
is getreden, va It het spuiwater van de chemische luchtwasser onder rubriek 16 10 (waterig vloeibaar
afval). Binnen deze rubriek maakt de Eural onderscheid tussen waterig vloeibaar afval dat
gevaarlijke stoffen bevat (16 10 01 * c) en overig waterig vloeibaar afval (16 10 02 c). Een afvalstof is
gevaarlijk wanneer het gehalte aan gevaarlijke stoffen (in gewichtsprocenten) zodanig is dat het
afval een of meer gevaarseigenschappen heeft.
Het spuiwater van de chemische luchtwasser bevat in hoofdzaak ammoniumsulfaat. Aan deze stof
zijn geen risicocodes toegekend waardoor voor deze stof geen concentratiegrenswaarden gelden .
Deze stof heeft daardoor geen gevaarseigenschappen en is dus geen gevaarlijke stof. Naast
ammoniumsulfaat bevat het spuiwater ook nog een restant zwavelzuur. Aan deze stof is in de Eural
wei een risicocode toegekend. Voor deze stof geldt een concentratiegrenswaarde van 1 procent.
Normaliter blijft in het spuiwater (met een pH van ongeveer 4) het gehalte aan zwavelzuur beneden
deze concentratiegrenswaarde. Op grond hiervan is het spuiwater eveneens niet gevaarlijk.
Voor het lozen van het spuiwater van de chemische luchtwasser op de riolering of het
oppervlaktewater kan geen vergunning worden verleend. De reden daarvoor zijn de schadelijke
effecten van het spuiwater op de riolering en het watermilieu. Door de lage pH en de samenstelling
is het spuiwater bijtend en corrosief van karakter. Op grond van artikel 10.2 lid 1 van de Wet
milieubeheer is het verboden zich te ontdoen van een afvalstof door deze buiten een inrichting te
storten, op of in de bodem te brengen of te verbranden . Het spuiwater van de chemische
luchtwasser is een afvalstof (afvalwater) in de betekenis van de Wet milieubeheer.

Afvoer spuiwater
Afvoer van het spuiwater vindt plaats via de leverancier van de luchtwasser (Uniqfill) ,
Op 18 mei 2000 heeft het ministerie van VROM de brief "Milieuhygienische randvoorwaarden voor
verwijdering van spuiwater van luchtwassystemen in de veehouderij"; kenmerk DWU2000055147,
aan gemeenten toegezonden. Het hierin verwoorde definitieve beleidsstandpunt over de
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verwijdering van spuiwater komt er op neer dat het milieuhygienisch onwenselijk is om het
spuiwater, al dan niet gemengd met mest, op de bodem te brengen ( het gebruik van spuiwater als
meststof zou kunnen leiden tot het ongecontroleerd verspreiden van zwavel in de vorm van sulfaat,
met nadelige gevolgen voor het grondwater). Aileen in het geval dat er landbouwgronden zijn waar
gedurende langere tijd toediening van sulfaat en stikstof gewenst is, zou het verantwoord zijn om
spuiwater te gebruiken. Om de verspreiding van zwavel goed te kunnen reguleren was het
uitdrukkelijk de bedoeling om dit te regelen via ontheffingen van de verbodsbepalingen van het
Meststoffenbesluit 1977. De producent en de leverancier van de chemische luchtwasser treedt als
intermediair op voor de afzet van het spuiwater van de chemische luchtwasser. De producent C.q.
de leverancier van de chemische luchtwasser, heeft daarvoor een Ontheffing verbodsbepaling
Mestoffenbesluit 1977 verleend gekregen door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (zie bijlage 14, info afzet spuiwater)
V~~r

de afvoer van het spuiwater op grond van deze ontheffing dienen geen specifieke
voorwaarden in de vergunning te worden opgenomen. Dit is geregeld in de Meststoffenwet.

Ops/ag van sifageproducten in s/eufsilo 's voorzien van een calamiteitenopvang:

Op het bedrijf worden silageproducten opgeslagen in sleufsilo's. Bij deze opslag kan percolaatvocht
vrijkomen.
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Ten behoeve van de opvang van percolaat wat vrij kan komen bij de opslag van silageproducten
(b.v. maissilage) is een opvangvoorziening gemaakt. Deze voorziening bestaat uit een kunststof
(corrosievast, kathodisch beschermd) riolering, voorzien van afsluitbare T-stukken. De vloer van de
opslag ligt op afschot naar deze T-stukken . Deze T-stukken zijn in principe afgesloten m .u,v. het Tstuk dat zich het dichtste bevindt bij het begin van de silageopslag, dit T-stuk is geopend. Doordat
de vloer op afschot geplaatst is naar de T-stukken wordt via deze opening het percolaatwater
afgevoerd . Het percolaatwater wordt afgevoerd naar de mestkelders onder de stal.
De opslag is vloeistofkerend ontworpen. Het opvangsysteem wordt visueel ge'inspecteerd.
Eindemissiescore: 1

Leidingtransport.

In de inrichting wordt zwavelzuur getransporteerd middels pompen en leidingen.
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Het transport vindt plaats via bovengrondse leidingen. Het leidingstelsel heeft een vloeistofdicht
ontwerp en bestaat uit kunststof. De buizen en hulpstukken die gebruikt worden zijn van kunststof
en geschikt voor het transport van zwavelzuur. Aansluitingen op deze leidingen vinden bovengronds
plaats en zullen regelmatig, doch minimaal1x/jaar ge'inspecteerd worden. De appendages in het
leidingstelsel worden gelijktijdig gecontroleerd op hun deugdelijke werking.
Eindemissiescore: 1

Leidingtransport 00 het bedriif van was- en spuiwater.
Omdat het spuiwater als zodanig geen gevaarseigenschappen heeft kan dit water zonder
aanvullende eisen m.b.t. materiaalkeuze en uitvoering via pvc leidingen over het bedrijf
getransporteerd worden.

Wassen van transoortvoertuigen (veewagens) op een wasoJaats met een meststoffenopvanq
Op het bedrijf is een wasplaats voor vrachtwagens aanwezig.
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De wasplaats wordt gerealiseerd als een vloeistofkerende betonvloer volgens aanbeveling
CUR/PBV-44. De wasplaats wordt voorzien van een afvoerpunt (p.v.c. riolering) t.b.v. het afvoeren
van waswater en van regenwater. Deze riolering splitst zich in een leiding naar de mestkelder
(afvoer waswater) en een leiding naar de retentievijver. Beide leidingen zijn voorzien van een
afsluiter. Door tijdens het wassen van de vrachtwagen de afsluiter naar de mestkelder te openen en
de afsluiter naar de retentievijver te sluiten worden meststoffen afgevoerd naar de mestkelder. Door,
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als de vrachtwagen is gereinigd de afsluiter naar de mestkelder te sluiten en de afsluiter naar de
retentievijver te openen stroomt regenwater naar de retentievijver. Door deze uitvoering te kiezen
wordt, verontreinigd water opgevangen in de mestkelder en komt er geen hemelwater in de
mestkelder. Een keer per jaar vlndt een visllele inspectie plaats van de wasplaats.
Eindemissiescore: 1
De eindemissiescore bedraagt 1 ~ bodemrisicocategoria A. Hiermee voldoet het bedrijf aan de
"Stand der Techniek" Er is sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico. De betreffende activitelten
kunnen worden vergund.
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Eisen aan de plaatsing van een zuuropslagtank

Bij het plaatsen van een zuuropslagtank met een inhoud van meer dan 1000 liter, moet
richtlijn.
voldaan worden aan de hieronder aangegeven in de CPR

''"--'

De zuuropslagtank moet in een afgeschennd gebouw geplaatst worden. De wanden en
de deur van het gebouw moeten minimaal 60 minuten brandwerend zijn, gemeten
binnen de verticale projectie van het opslaggebouw op de wand, alsmede binnen een
afstand van de projectie van ten minste 2 meter horizontaal en ten rninste 4 meter
verticaal. Dit is schematisch weergegeven in de bijlage. De dakconstructie moet
minimaal 30 minuten brandwerend zijn, Een opslaggebouw moet opgetrokken zijn
zonder verdiepingen.
In het opslaggebouw moet een vloeistofdichte lekbak geplaatst worden met een
minimale inhoud van 110% van de inhoud van de zuuropslagtank. De zuuropslagtank
wordt in deze lekbak geplaatst. De wanden van de lekbak moeten bestand zijn tegen de
inwerking van zwavelzuur, in deze lekbak mogen zich geen andere vloeistoffen
bevinden.
Een opslaggebouw moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie-inrichting, die niet
ongewild buiten werking gesteld kan worden. Indien gekozen wordt voor natuurlijke
ventilatie, dan moet aan de volgende eisen worden voldaan:
* De ventilatieopeningen moeten rechtstreeks aangesloten worden op de buitenlucht, ze
moet (diagonaalsgewijs) zijn aangebracht in tegenoverliggende wand en of in het dak
en weI bij het hoogste punt en bij de vloer (boven de lekbak).
* De totale oppervlakte van de ventilatieopeningen moet 0,5% van het vloeroppervlak
bedragen
* Elk ventilatierooster moet een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm2
hebben.
* Indien gebruik gemaakt wordt van mechanische ventilatie, dan moet deze voldoende
zijn om de lucht binnen het opslaggebouw vier maal per uur te verversen.
Nabij iedere uitgang van een opslaggebouw moet een nood- en een oogdouche geplaatst
worden. Van belang bij de plaatsing van de nood- en oogdouches is, dat een persoon
slechts een korte afstand kan afleggen indien er een ongeval plaatsvindt.

------
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Let op: voor de hoogte van het gebouw
voor de zuurtank, de hoagte van
de tank +70 em nemen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

Waterbala~s

bedrijf Polderweg 1 te Nijensleek

Aanvoer water ten behoeve van
- medewerkers (drinkwater, kantine, douche's, toiletten e.d.)
aantal medewerkers:
6 personen
50 liter/dag
watergebruik per medewerker:
totale hoeveelheid water:
109,5 m3/jaar

- drinkwater dieren
8690
Totale hoeveelheid voer per jaar:
2366
hoeveelheid t.b.v. fokvarkens en biggen
water-voerverhouding fokvarkens + biggen:
5- 1
6324
hoeveelheid t.b.v. vleesvarkens en opfok
water-voerverhouding vleesvarkens + opfok:
2,5 - 1
benodigde hoeveelheid water 27.640 ,0
hoeveelheid natte producten in het voer:
40%
aanvoer water via natte producten: 8.938,3
aanvoer water uit eigen bron: 18.701,7

- reinigen voerinstallatie
aantal reinigingsbeurten / jaar:
benodigde hoeveelheid water per beurt:
totale hoeveelheid reinigingswater:

Afkomstig van:
drinkwaterleidingnet

natte producten + eigen bran
Ton droge stof
Ton drage stof
Ton droge stof
m3/jaar
m3/jaar
m 3/jaar, inc!. reinigingswater installatie

eigen bron
365 stuks
2,5 m3
912,5 m 3/jaar, opgenomen in aanvoer drinkwater

eigen bron

- spuiwater ontijzeringsinstallatie
spoelen: 1 x per 2 dagen
250 liter
spuiwater per spoelbeurt:
Totale hoeveelheid:
45,6 m3/jaar

- reinigen stallen
253
kraamzeugen:
guste-/dragende zeugen:
1121
11
dekberen:
opfokzeugen :
224
4014
biggen:
vleesvarkens
8208
totale hoeveelheid reinigingswater

- reinigen vrachtwagens
aantal wasbeurten / jaar:
reinigingstijd :
benodigde hoeveelheid water per uur:
totale hoeveelheid reinigingswater:

- waswater t.b.v. luchtwassers
benodigde hoeveelheid waswater:

dieren
1,60
dieren
0,06
dieren
0,06
dieren
0,11
dieren
0,30
dieren
0,15
2 .932 ,8 m3/jaar

eindproduct mestbewerking
m3/jaar
m3/jaar
m3/jaar
m3/jaar
m3/jaar
m3/jaar

eindproduct mestbewerking
12 stuks
0,5 uur

1 m3
6,0 m3/jaar

eindproduct mestbewerking
2.916,0 m3/jaar*
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eindproduct mestbewerking

- reinigen voerkeuken
aantal reinigingsbeurten / jaar:
reinigingstijd :
benodigde hoeveelheid water per uur:
totale hoeveelheid reinigingswater:

365 stuks
0,5 uur
1 m3
182,5 m3/jaar

eindproduct mestbewerking

- reinigen kadaverplaatst
aantal reinigingsbeurten / jaar:
reinigingstijd :
benodigde hoeveelheid water per uur:
totale hoeveelheid reinigingswater:

52 stuks
0,25 uur

1 m3
13,0 m3/jaar

Afvoer naar:
mestkelders c.q. mestafvoer.

Afvoer:
Sanitair afvalwater (wc, douche, keuken e.d .)
aantal medewerkers:
afvalwater per medewerker:
Totale hoeveelheid afvalwater:

Overig reinigingswater:
- reinigingswater stalien
- reiniging vrachtwagens
- reinigen voerinstaliatie
- reinigen voerkeuken
- reinigen kadaverplaatst

10 personen
50 liter/dag
182,5 m3/jaar

2.932,8 m3/jaar
6,0 m3/jaar
182,5 m3/jaar
13,0 m3/jaar

- spuiwater ontijzeringsinstaliatie

mestkelders c.q. mestafvoer.
mestkelders c.q. mestafvoer.
wordt opgenomen in voer
mestkelders c.q. mestafvoer.
mestkelders c.q. mestafvoer.

mestkelders c.q. mestafvoer.

spoelen: 1 x per 2 dagen
250 liter
spuiwater per spoelbeurt:
Totale hoeveelheid :
45,6 m3/jaar
spoelen: 1 x per 48 uren
spuidebiet:
0,0052 m3/uur

Afvoer naar:

Overige aspecten:
afvoer water vanaf verhard oppervlak:
- gebouwen en gesloten erfverharding
- primaire ontsluiting

spuiwater luchtwassers

retentievijver
retentievijver

585 m3/jaar*

leverancier luchtwasser (meststof)

Waterbalans:
Leidingwater:
- medewerkers (drinkwater, kantine, douche's, toiletten e.d .)

Waterbalans d.d. 3 maart 2008
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Bronwater:
~

drinkwater dieren
~ reinigen voerinstal/atie
~ spuiwater ontijzeringsinstal/atie

18.701 ,7 m3/jaar
0,0 m"/jaar
___
45....:.,6_ ma/jaar
Totaal: 18.747,3 m3/jaar
2,1 m"/uur

Eindproduct mestbewerking
~ totale hoeveelheid schoonwater wat vrijkornt bij rnestbewerking:
~ hergebruik:
~ reinigen stallen
2.932,8 m3/jaar
6,0 rn3/jaar
~ reinlgen vrachtwagens
2.916,0 m3/jaar
~ waswater t.b.v. luchtwassers
182,5 rna/jaar
- reinigen voerkeuken
13,0 rna/jaar
~ reinigen kadaverplaatst
Totaal hergebruik:
Afvoeren:

10.87'0,0 mJ/jaar

6.050,3 rna/jaar
4.8'19,7 rn 3 /jaar

Verontreinigd afvalwater af te voeren naar mestkelders:
182,5 rn3/jaar
- sanitair afvalwater (we, douche, keuken e.d.)
~ spuiwater ontijzeringsinstal/atie
45 ,6 m3 fjaar
2.932 ,8 ma/jaar
- reinigingswater stal/en
6,0 ins/jaar
- reiniging vrachtwagens
182,5 ma/jaar
~ reinigen voerkeuken
___
13....:.,0_ ma/jaar
~ reinigen kadaverplaatst
Totaal op te vangen in mestkelders
3362,4 m3 /jaar

Spuiwater luchtwassers af te voeren naar leverancier wasser (rneststof)
~ spuiwater luchtwassers

585 m3/jaar

*) zie berekening / uitwerking stalsystemen

Waterbalans d.d. 3 maart 2008
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Aanvuliing hoofdstuk energie
Vragenlijst Varkenshouderijen

Bron: Informatieblad Veehouderijen E11
Infomil, november 2004

Verlichting
geinstalieerd vermogen
aantal uren per jaar in werking

1,4 W/m2
730 uren

Onderstaande energiezuinige technieken worden toegepast
ja
nee n.v.t.
X
natuurlijke daglichtintreding
X
aanwezigheids detectie
centrale lichtschakelaar
X
X
schakelklok en schemerschakelaar buiten- en terreinverlichting
X
spaarlampen
halveringsschakelaar of dimmer op biggenlamp
X
anders, nl ............... .
geen

x

Isolatie
Onderstaande isolerende voorzienigen worden toegepast.
ja
nee n.v.t.
X
ligvloerisolatie
X
dak I plafond isolatie
X
isolatie van leidingen
X
anders, nl ... ... .. . ...... .
geen

Ventilatie
Onderstaande maatregelen m.b.t. mechanische ventilatie worden toegepast.
ja
nee n.v.t.
X
klimaatcomputer
regeling met meetwaaier en smoorunit
X
frequentieregeling
X
centrale afzuiging (stal 1 gedeeltelijk, stal 2 en 3 geheel)
X
X
hybride ventilatie
X
ventilatiesysteem met ondergrondse luchtinlaat
automatisch geregelde natuurlijke ventilatie
X
anders, nl ... .... ........ .
X
geen

Verwarming
Het bouwjaar van de stooktoestelien is 2003
Onderstaand type verwarming wordt toegepast
ja
nee n.v.t.
X
cv I vloerverwarming
X
luchtverwarming
X
stralingsverwarming

De cv ketels zijn:
ja
nee n.v.t.

X
X
X
X

conventioneel
VR
HR
VR/HR comb inatie

Ondervermelde aanvuliende maatregelen zijn getroffen
ja
nee n.v .t.
optimaliseren en weersafhankelijke regeling verwarming
X
isolatie leidingen
X
eigen CV-groep of -ketel voor afwijkende ruimtes.
X
anders nl. .... .. .. . ... .
X
geen
3 maart 2008

DIMENSIONERING LUCHTKANALEN, WASSERS en VENTILATOREN

o

pd rachtgever
naam:
adres:
postcode:
plaats:
telefoonnummer:

Voesten - Kamp BV
Polderweg 1
8383 XS
Nijensleenk
0521 - 382460

Locatie bedrijf
ad res
postcode
plaats:

Polderweg 1
8383 XS
Nijensleenk

Dimensionering ventilatie gebouwen, conform leaflets klimaatplatvorm
Stal nummer
Stal nummer
Luchtkanaal

Dieren
Guste/dragende zeugen (1 C)
Beren (1A + 1C)
Guste/dragende zeugen (1 B)
Beren (1 B)

1Aen 1C voergangventilatie
com biventilatie
1B
CAS 1
Jaargem iddelde
Totaal
Maximale
Totaal
gemiddelde
luchtvolume
luchtvolume maximum
(m3/h)
(rna/h)
(m3/h)
(m3/h)
Aantal
2.784
48
5.760
58
120
120
1.080
675
75
9
3.364
58
7.830
58
135
150
75
2
135
270
6.973 m3/h
14.940 m3 /h Jaargemiddelde
Totaal:

Vaste gegevens
Maximal.e luchtsnelheid in luchtkanaal

VentiJatoren
Merk en type
Capaciteit bij 150 Pa
Geluidsdruk
Vermogen per ventilatoren
Aantal ventilatoren

2,5 m/s

Fancom, 3480 PM/C

23200

m3 /h

71 dB(A}, gemeten op 2 meter onder een hoek van 45°
2,52 kW
1 stuks

Dimensionering wassers
Wascapaciteit per wasunit:
15000
aantal wasunits:
1
aanstroomoppervlak per wasunit:
totale aanstroomoppervlak:
Uitstroomopening per wasser
1,612
Totale uitstroomopening
1,612
uitstroomopening verkleinen tot
30%
Netto uitstroomopening
0,48
EP diameter:
0,78
4,01
Gemiddelde luchtsnelheid:

m3 th
stuks

wascapaciteit:

15000 m3 th

m2
m2
m2
m
m / sec

hoogte emissiepunt 5,3 meter
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Stal nummer
Luchtkanaal

Dieren
Guste/dragende zeugen

2
ventilatieelafond
N.v.T., ventilator I afdeling
Maximale
Totaal
Jaargemiddelde
Totaal
luchtvolume
luchtvolume maximum
gemiddelde
(m3/h)
(m3/h)
(m'/h)
(m'/h)
Aantal
34
5.100
1.972
150
5.8
5.100 m3 /h Jaargemiddelde
1.972 m3/h
Totaal:

' Bei'ekefi'i~e gegev:elil~ h;Jc'h~kali1~.aI,
c)'lll,pe,r;ylak lIllGtiltk-ar:la~ ~star:}<!jaar<:i~'
LiuGh'WJ.asser

Ventilatoren
Merk en type
Capaciteit bij 50 Pa
Geluidsdruk
Vermogen per ventilatoren
Aantal ventilatoren
EP diameter:
luchtsnelheid

Fancom, 3445 M/C
5340 math
62 dB(A), gemeten op 2 meter onder een hoek van 45°
0,36 kW
1 stuks
50 em
hoagte emissiepunt 3,25 meter
4 m lsec

Stal nummer
Luchtkanaal

3 en 4
CAS 2

Dieren
Kraamzeugen
Opfokzeugen

ventilatieplafond

Maximale
luchtvolume
(m3/h)
Aantal
250
85
80
224
Totaa!:

Vaste gegevens
Maximale luchtsnelheid in luchtkanaal

Jaargemiddelde
Totaal
Totaal
maximum
gemiddelde
luchtvolume
(m3/h)
(m3/h)
(m3th)
21 .250
75
6.375
17.920
31
6.944
39.170 m3 /h Jaargemiddelde
13.319

m3/h

2,5 m/s

Berekende geyev,e"s luchtl@naa
~pePotlal< IwctfftKalilaal ~!Jililii€lem stal~
t.jJcrntwasser
Ventilatoren
Merk en type
Capaciteit biJ 150 Pa
Geluidsdruk
Vermogen per ventilatoren
Aantal ventilatoren

Fancom, 3480 PM/C
23200 m3 /h
71 dB(A), gemeten op 2 meter onder een hoek van 45°
2,52 kW
2 stuks

Dimensionering wassers
Wascapaciteit per wasunit:
15000
aantal wasunits:
3
aanstroomoppervlak per wasunit:
totale aanstroomoppervlak:
1,612
Uitstroomopening per wasser
Totale uitstroomopening
4,836
uitstroomopening verkleinen tot
30%
Netto uitstroomopening
1,45
EP diameter:
1,36
2,55
Gemiddelde luchtsnelheid:

m3 /h
stuks

wascapaciteit:
3,1 m2.
9,3 m2

m2
m2
m2
m
m I sec

hoogte emissiepunt 3,25 meter
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Stal nummer
Luchtkanaal

Dieren
Kraamzeugen

5

ventilatieelafond
N.v.T., ventilator / afdeling
Maximale
Totaal
luchtvolume maximum
(m3/h)
(m 3 /h)
Aantal
14
250
3.500
Totaal:
3.500

Jaargemiddelde
Totaal
luehtvolume
gemiddelde
(ma/h)
(m 3 /h)
75
1.050
m3/h Jaargemiddelde
1.050

Ventilatoren
Merk en type
Capaciteit bij 50 Pa
Geluidsdruk
Vermogen per ventilatoren
Aantal ventilatoren
EP diameter:
luchtsnelheid

Fancom, 3440 M/C
3950 m3 /h
60 dB(A), gemeten op 2 meter onder een hoek van 45°
0,28 kW
1 stuks
hoogte emissiepunt 3,25 meter
40 em
4 m / sec

Stal nummer
Luchtkanaal

6
CAS 3

Dieren
Gespeende biggen

ventilatieplafond

Maximale
luchtvolume
(m 3/h)
Aantal
4014
25
Totaal :

Vaste gegevens
Maximale luchtsnelheid in I.uchtkanaal

Ventilatoren
Merk en type
Capaciteit bij 150 Pa
Geluidsdruk
Vermagen per ventilatoren
Aantal ventilatoren

m3/h

Jaargemiddelde
Totaal
luchtvolume
gemiddelde
(ma/h)
(ma/h)
(m 3 /h)
12
48.168
100.350
100.350 m3 /h Jaargemiddelde
48.168 m3 /h

Totaal
maximum

2,5 m/s

Fancom, 3480 PM/C
23200 m3th
71 dB(A), gemeten op 2 meter onder een hoek van 45°
2,52 kW
5 stuks

Dimensionering wassers
15000
Wascapaciteit per wasunit:
aantal wasunits:
8
aanstroomoppervlak per wasunit:
totale aanstroomoppervlak:
1,612
Uitstroomopening per wasser
Totale uitstroomopening
12,896
uitstroomopening verkleiner'l tot
30%
Netto uitstroomopening
3,87
EP diameter:
2,22
3,46
Gemiddelde luchtsnelheid:

m3 /h
stuks

wascapaeiteit

120000 math

m2
mZ
m2
m
m" sec

hoogte emissiepunt 8,8 meter
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Stal nummer
Luchtkanaal

Dieren
Vleesvarkens

ventllatieelafond

8 we9zijde
CAS 4
Maximale
luchtvolume
(m3/h)
Aantal
2304
80
Totaal:

Vaste gegevens
Maximale luchtsnelheid in luchtkanaal

Jaargemiddelde
Totaal
Totaal
luchtvolume
gemiddelde
maximum
(ms/h)
(m3/h)
(m3 /h)
71.424
184.320
31
3
184.320 m th Jaargemiddelde
71.424 m3/h

2,5 m/s

Bellekende geg,ev:eli'S' luchtkanaalr
@Jil,Ji)eTMlak 1.lltq t,~aFl~al ~r:rieeen -st91~)
Lue~twass~l1

Ventilatoren
Merk en type
Capaciteit bij 150 Pa
Geluidsdruk
Vermogen per ventilatoren
Aantal ventilatoren

Fancom, 3480 PM/C
23200 m3 th
71 dB(A). gemeten op 2 meter onder een hoek van 45°
2,52 kW
8stuks

Oimensionerlng wassers
Wascapaciteit per wasunit:
15000
aantal wasunits:
13
aanstroomoppervlak per wasunit:
totale aanstroomoppervlak:
Uitstroomopening per wasser
1,612
Totale uitstroomopening
20,956
uitstroomopening verkleinen tot
30%
Netto uitstroomopening
6,29
EP diameter:
2,83
Gemiddelde luchtsnelheid:
3,16

Stal nummer
Luchtkanaal

Dieren
Vleesvarkens

Bel1ekende gegeve{rls uchtkan.~al
~J:}~:e1Mlak; I!.IGl1ltkanaal (f:Flie6eFl .stal~\
Ventllatoren
Merk en type
Capaciteit bij 150 Pa
Geluidsdruk
Vermogen per ventilatoren
Aantal ventilatoren

wascapaciteit:

195000 m3/h

m2
m2
m2
m
m / sec

hoogte emissiepunt 9,85 meter

ventilatieelafond
8 zijde van de wesaf
CAS 5
Totaal
Jaargemiddelde
Totaal
Maximale
luchtvolume
gemiddelde
luchtvolume maximum
(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)
(m 3/h)
Aantal
230.400
31
89.280
2880
80
89.280
230.400 m3/h Jaargemiddelde
Totaal:

Vaste gegevens
Maximale luchtsnelheid in luchtkanaal

Ltlchtwj:is'Ser

m3 /h
stuks

m3 /h

2,5 m/s

1'2;80 rn 2

ja
Fancom, 3480 PM/C
23200 math
71 dB(A), gemeten op 2 meter onder een hoek van 45°
2,52 kW
10 stuks
3 maart2008
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Dimensionering wassers
Wascapaciteit per wasunit:
15000
aantal wasunits:
16
aanstroomoppervlak per wasunit:
totale aanstroomoppervlak:
Uitstroomopening per wasser
1,612
Totale uitstroomopening
25,792
uitstroomopening verkleinen tot
30%
Netto uitstroomopening
7,74
EP diameter:
3,14
Gemiddelde luchtsnelheid:
3,21

Stal nummer
Luchtkanaal

Dieren
Vleesvarkens

m3 th
stuks

wascapaciteit:

m2
m2
m2
m
m / sec

Dieren
Vleesvarkens

2,5 m/s

Fancom, 3480 PM/C
23200 m3 /h
71 dB(A), gemeten op 2 meter onder een hoek van 45°
2,52 kW
5 stuks

Dimensionering wassers
15000
Wascapaciteit per wasunit:
aantal wasunits:
8
aanstroomoppervlak per wasunit:
totale aanstroomoppervlak:
1,612
Uitstroomopening per wasser
Totale ultstroomopening
12,896
uitstroomopening verkleinen tot
30%
Netto uitstroomopening
3,87
EP diameter:
2,22
Gemiddelde luchtsnelheid:
2,99

Stal nummer
Luchtkanaal

hoogte emissiepunt 9,85 meter

9 rechterzijde
ventilatieelafond
CAS 6
Totaal
Maximale
Jaargemiddelde
Totaal
luchtvolume maximum
luchtvolume
gemiddelde
(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)
Aantal
1344
80
107.520
31
41.664
41.664 m3 /h
Totaal:
107.520 m3/h Jaargemiddelde

Vaste gegevens
Maximale luchtsnelheid in luchtkanaal

Ventilatoren
Merk en type
Capaciteit bij 150 Pa
Geluidsdruk
Vermogen per ventilatoren
Aantal ventilatoren

240000 m3 /h

m3/h
stuks

wascapaciteit:

m2
m2
m2
m
m I sec

hoogte emissiepunt 7,85 meter

ventilatieplafond

9 linkerzijde
CAS 7

Aantal
1680

120000 m3 /h

Maximale
luchtvolume
(m3/h)
80
Totaal:

Jaargemiddelde
Totaal
Totaal
gemiddelde
luchtvolume
maximum
(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)
'52.080
134.400
31
52.080 m3 1h
134.400 m3/h Jaargemiddelde
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Vaste gegevens
Maximale luchtsnelheid in luchtkanaal

2,5 m/s

Beliekende gege'lens luch~kanaal
O)D\i>elill,lak Il!ldhtkalilaal (lfnic;tden stal)1
Lddc'liltwassefi

'

~--

Ventilatoren
Merk en type
Capaciteit bij 150 Pa
Geluidsdruk
Vermogen per ventilatoren
Aantal ventilatoren

Fancom, 3480 PM/C

23200 m3 /h
71 dB(A), gemeten op 2 meter onder een hoek van 45°
2,52 kW
6 stuks

Dimensionering wassers
Wascapaciteit per wasunit:
15000
aantal wasunits:
9
aanstroomoppervlak per wasunit:
totale aanstroomoppervlak:
Uitstroomopening per wasser
1,612
Totale uitstroomopening
14,508
uitstroomopening verkleinen tot
30%
Netto uitstroomopening
4,35
EP diameter:
2,35
Gemiddelde luchtsnelheid:
3,32

Stal nummer
Luchtkanaal

Dieren

m3/h
stuks

wascapaciteit:

m3 /h

m2
m2
m2
m
m I sec

hoogte emissiepunt 8,85 meter

10
combiventilatie
N.v.T., ventilatoren I afdeling
Maximale
Totaal
luchtvolume maximum
(m3/h)
(m3/h)
Aantal

Guste/dragende zeugen

135000

846

135
Totaal:

Vaste gegevens
Maximale luchtsnelheid in luchtkanaal

Jaargemiddelde
Totaal
gemiddelde
luchtvolume
(m3/h)
(iTl 3 /h)

114.210
58
114.210 m3 /h Jaargem iddelde

49.068
49.068 m3 /h

2,5 m/s

Betekende g~'ge'{ens lucbtkanaal
0~J!1eMak fl:JGlittkaAaal (rrrii~(.jeTil staf~ 1
Luchtwgsser

Ventilatoren
Merk en type
Capaciteit bij 150 Pa
Geluidsdruk
Vermogen per ventilatoren
Aantal ventilatoren

Fancom, 3480 PM/C

23200 m3 /h
71 dB(A), gemeten op 2 meter onder een hoek van 45°
2,52 kW
6 stuks
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Dimensionering wassers
Wascapaciteit per wasunlt:
15000 m3 /h
aanta! wasunits:
8 stuks
aanstroomoppervlak per wasunit:
totale aanstroomoppervlak:
Uitstroomopening per wasser
1,612 m2
Totale uitstroomopening
12,896 m2
uitstroomopening verkleinen tot
30%
Netto uitstroomoperiing
3,87 m2
EP diameter:
2,22 m
Gemiddelde luchtsne!heid:
3,52 m I sec

wascapaciteit:

120000 m3 /h

hoogte emissiepunt 9,75 meter
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LeaJlets klimaatsystemen
Leeswijzer

Klimaatplatform varkenShouderij
Secretariaat: Praktijkcentrum Sterk sel
Tel. 040·2262376
Versie: Junl 2006

He! klimaatplatform varkenshouderij bcstaat uit kUmaatdeskundigen uit voorlichtlng. onderwijs en onderzoek. De missie
van het klimaatplatform varkenshouderij is "bijdragen aan verbetering van het stalk~maat in de Nederlandse
varkenShooderij door te zorgen VOOf: eenduidigheid in advies, kennis te vergaren en te verspreiden onder haar leden en
via de vakpers. te runctioneren als klankbordgroep voar onderzoek". Het klimaatplatform varkenshouderij brengt al jarcn
de veel gebruikte label met k1lmaatnormen uit. DaarnaaSl heeft het platform nu van de meest gang bare
ventilatiesystemen leanets opgesteld met ontwerp- en gebruikersrlchtlljnen ,

De leaflets geven informatie voor hel ontwerp van ventilatiesYSlemen bij nieuwbouw of verbouw, maar kll"lnen ook prima
gebruikl worden om hel ontwerp en het gebruik van venlilatiesyslemen in beslaande stallen te toelsen en waar mogelijk
Ie verbeteren, Er moot in acht genomen worden dat er in specifieke situalies soms goede redenen kunnen l:~n om af te
wijkcn van het algemeen geldende aclvies zoals opgenomen in de teanets.
Het Klimaatplatform varkenshouderij streeft ernaar dal de leaflels breed gedragen en vee! toegepast worden. Indien u
opmerkingen of vragen heeft over de leallets, dan kunt u die kenbaar maken bij de secretaris van hel Klimaatplatform
varkenshouderij (Anita Hoofs, aoka ,hoofs@wuLulof tel. 04()'2262316). Uw reacUe wordt op prijs gesteld, en besproken
binnen hel platform waarna de leaflets evenlueei aangepast worden.

Aan deze publiC3tie kunnen geen rechten onlleend worden

INQrrmefil
~lir1i1aa1iimstelliflg,elil
,
In de tabel staan de instellingen van de begintemperatuur van de ventilatielucht en de minimum· en
maximumventilatie voor varkensstallen. De instellingen zijn bedoeld voor stallen die voorzien zUn van
meetventilator en automatische diafragma. Het Klimaatplatform varkenshouderij raadt aan voor de neutrale
zone·verwarmin 2 raden en voor de vaste P·band ventilatie 5 raden te hanteren .
.~ ",

Min.vent.
,

Max.vent. (m 3 /uur)* * *

Begin.temp.vent. (OC)

(m 3 j.uur,)\*7* '"

Guste zeu~en
14 - 20
720·150
22
Draqende zeu~en
78- 25
120· 150
20
Kraamzeugen voor
78- 25
760· 200
20
werpen
Kraamzeugen tijdens
78- 25
760200
23
werpen*
Kraamzeugen 1 week na
35- 50
200·250
20
laatste worp*
Kraamzeugen eind
35- 50
200·250
20
kraamperiode
2-3
Gespeende biggen opleg
70· 12
26
(7,5 kq)*
4-6
Gespeende biggen dag
75· 18
24
21
Gespeende biggen dag
6· 9 (evt. 6) * *
20·25
22
42
Vleesvarkens dag 1 (23
6-8
20· 30
25
kq)*
Vleesvarkens daq 5 *
6-8
23
20· 30
Vleesvarkens daq 50
77 - 15
40· 55
22
Vleesvarkens daq 100
74· 20 (evi. 15)**
60·80
21
Vloerverwarming op 30°C oppervlakte temperatuur, uitschakelen op basis van liggedrag biggen.
*
** Eventueellager instelien, dit geeft lager risico bij afleveren van deel van de varkens uit de afdeling,
*** (1) De ventilatienormen zijn afhankelijk van het luchtinlaatsysteem. Bij systemen waarbij de lucht direct
bU de dieren komt moet het laagste (cursieve) getal in de tabel aangehouden worden , Voorbeelden van
deze systemen zUn o.a. grondkanaal ventilatie en voergangventilatie . BU plafondventilatie moet de
hoogste norm aangehouden worden (zie ook leaflets ventilatiesystemen) .
(2) Gereduceerde maximale ventilatiecapaciteiten zijn mogelijk indien de inkomende lucht wordt
gekoeld, dit is bUvoorbeeld relevant voor de dimensionering van luchtwassers. Meer hierover staat in
de notitie "Berekening van minimale koelbehoefte om ventilatiecapaciteit met 50% te kunnen
reduceren" van A. Aarnink, d.d. 11 november 2004 .

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden
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dJ
Omschrijvii1g systeem

Indireete luchtiniaat via de centrale gang. Vanuit de centrale gang stroomt de iucht via een
opening in de deur naar de controlegang (=voergang) in de afdeling. Hier verspreidt de lucht
zich over de diepte van de afdeling en stroomt vervolgens over de voorfronten van de hokken
richtin de dieren. Een ventilator zui t de vuile lucht af.

Normen voor
ventilatie per dier

•

Hanteer bU dit ventilatiesysteem de lage ventilatienormen uit de tabel.

Normen voor
openingen

•
•

Luchtinlaat van
buiten naar centrale
QanQ
Van centrale gang
naar afdeling

•

Van buiten naar centrale gang: 1,5 -2,0 cm 2/m 3 1ucht
Van centrale gang naar afdeling in deuropening : ~3,0 cm 2/m 3 lucht. Bijvoorbeeld
gebruik maken van Y2 deur (boven) met permanente opening onder de deur van 1,5
cm 2/m 3 lucht.
Windinvloeden zoveel mogelUk uitschakelen.

Verschillende mogelUkheden inlaatopening:
gebruik Y2 deur (boven) met permanente opening onder de deur.
gebruik geperforeerde deur
gebruik van geen deur (heeft niet de voorkeur)

•
•
•

•
•
•
Luchtafvoer

•
•

Verwarming

•
•

•
Plaats temp. voeler

•
•

Eisen aan gebruik

•
•

•

Nadere
bijzonderheden

•

•

•

De cantralegang moet valdoende breed zUn om te hoge luchtsnelheden te voorkomen .
RichtiUn 1 cm per vleesvarken, met een minimum van 0,8 m.
De voorfronten van de hokken moeten dicht uitgevoerd zijn tot een hoogte van
minimaal 0,6 m en maximaal 1 m.
RiehtlUn eontrolegang oppervlak: minimaal 25 em 21 m3 maximale luchtverplaatsing
(bijvoorbeeld 0,15 m2 /vleesvarken)
Afzuigkoker: bij voorkeur plaatsen in het midden van de afdeling tat maximaal 113 in de
diepte van de afdeling gezien vanaf de inlaat. Dit zowel bU controlegang in het midden
als bij controlegang aan een zijde van de afdeling.
Onderkant ventilatiekoker op minimaal 3 m hoogte en minimaal 1 m boven de
bovenzijde van de luchtinlaatopeninq .
Voor aile diercategorieen geen voorverwarming ap de centrale gang vereist. Indien wei
voorverwarming op de centrale gang toegepast wordt. dan niet hoger dan 5'C.
BU vleesvarkens, zeugen met biggen en guste en dragende zeugen geen
afdelingsverwarming.
Bij gespeende biggen afdelingsverwarming via kasbuizen of deltabuizen in de
voergang.
BiJvleesvarkens en gespeende biQQen (half roostervloer) vloerverwarminq.
Halverwege de afdeling, boven het hok 30 cm vanaf voorfront ter hoogte van de
bovenkant van de dichte hokafscheidinq.
Indien de bovendeur open is, is stu ring van de binnenkomende lucht vereist. Dit kan
bijvoorbeeld via geleidingsschatten of via een saloondeur.
BU gebruik van bovendeur: Vanaf half oktaber tot begin april: bovendeur dieht bij aile
diercategorieen. Vanaf begin april tot haff oktober: bovendeur open bij zeugen met
biggen, guste en dragende zeugen en vfeesvarkens en bij gespeende biggen vanaf 15
kg (bij lichtere biggen bovendeur dicht).
Bij toe passing van dit ventilatiesysteem in een stal waarin de hokken volledig
onderkefderd zUn, dient op circa 0,7 m van het voorfront van de hokken parallel aan de
voergang een kunststof flap of een muur in de mestkelder aanwezig te zijn. Dit om
pulventilatie te voorkomen .
Zorg voor een horizontale afwerking (waterpas) van de dichte franten van de hokken.
Zorg ervoor dat er geen ftlcht vanuit de voergang kan weglekken via openingen in de
vloer of openingen in de Fronten van de hokken. Uitzondering l1ierop kan gemaakt
worden blj kraamafdelingen indien de zeugen met de kop near de voergang. In deze
situatie kan een opening in het front lTan het hok onder de trag van de Leug gemaakt
worden .
Zarg ervoor dat de voergang leeg is, en er geen obstakels staan die de fuchtstraming
kunnen befemmeren.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden
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Tekening is bedoeld als voorbeeld
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Combi- en buis\lern1lilatie
Ane diercategorieen
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Omschrijving
systeem

Normen voor
ventilatie per dier
Normen voor
openingen

•
•
•

•
•

•
•
•

•

Luchtafvoer

•
•

Verwarming

•
•

Plaats temp. voeler

_

Verse lucht komt via de centrale gang of direct van buiten in de ruimte boven het plafond . Van
hier stroomt de lucht de afdeling in via pvc-buizen boven de trog (uitsluitend kraamafdelingen) of
een al dan niet automatisch geregelde spleetvormige opening in het plafond boven de controle
gang (aile diercategorieen). De verse lucht wordt naar beneden gestuurd en mengt zich met de
stallucht.

•

Luchtinlaat van
buiten binnen
Luchtinlaat van
ruimte boven
plafond naar
afdeling

Klimaatplatform varkenshouderij
Secretariaat: Praktijkcentrum Sterksel
Tel. 040-2262376
Versie: Juni 2006

•
•

Eisen aan gebruik

•

Nadere
bijzonderheden

•

•

•

Hanteer bij dit ventilatiesysteem de gemiddelde ventilatienormen uit de tabel (gemiddelde
van hoogste en laagste waarde).
Van buiten naar centrale gang of naar ruimte boven plafond: 1,5-2,0 cm 2/m1 lucht. bij
voorkeur regelbaar.
Van centrale gang naar ruimte boven plafond: 2,0 cm 2 /m 3 lucht.
Combiventilatie: Van ruimte boven plafond naar afdeling regelbare opening op 2,0
cm 2 /m 3 lucht, in de zomerstand staat deze maximaal open en in de winterstand staat 1/3
van deze opening open.
Buisventilatie: Buisdiameter zomerstand: 200 mm; Buisdiameter winterstand i.c.m. dicht
plafond: 140 mm; Buisventilatie winterstand Lc.m. plafondventilatie: 0·140 mm.
Windinvloeden dienen zoveel mogelijk uitgeschakeld te worden.
Systeem vereist goede dak· en kopgevelisolatie (R·waarde >2,5).
Plafondhoogte minimaal 2,7 meter.
Combiventilatie: Boven de controlegang bevinden zich een of meerdere spleetvormige
openingen, voorzien van een handmatig of automatische gestuurde klep. De openingen
zijn afgewerkt met verticale planken die 20 cm boven het pia fond uitsteken en aan de
bovenzijde exact waterpas zijn . De onderkant van aile planken steken 40 cm onder het
plafond uit. Bij enkelzijdige afdelingen bevindt de spleet zich aan de muurzijde, bij
dubbelzijdige afdelingen midden boven de controlegang.
Buisventilatie: Boven elke zeugentrog bevindt zich een PVC buis met variabele opening
onder in de buis (zomer en winterstand). Dit kan bijvoorbeeld door doppen met een
kleinere diameter in de buizen te plaatsten. De bovenkant van aile buizen steken 20 cm
boven het plafond uit en aile buizen uit een afdeling zUn aan de bovenzUde exact
waterpas . De onderkant van aile buizen steken 40 cm onder het plafond uit.
Bij voorkeur in het midden van de afdeling, zo hoog mogelijk afzuigen.
Bij toepassing van buisventilatie LC.m. plafondventilatie dient het plafond 1,0 m rondom
de afvoerkoker dicht te ziin .
V~~r aile diercategorieen geen voorverwarming op de centrale gang vereist, indien
voorverwarming op de centrale gang toegepast wordt dan niet hoger dan 5°C.
Bij gespeende biggen afdelingsverwarming middels deltabuizen of kasbuizen . Deze
dienen aan de muurzijde boven de hokken gemonteerd te worden, zodanig dat de
opstiiqende lucht boven de verwarminq de qewenste luchtstroom ondersteunt.
Combiventilatie: halverwege de afdeling, in het hok 30 cm vanaf voorfront en 30 cm
hoger dan de bovenzijde van de dichte hokafscheiding.
Buisventilatie: sehuin onder een buis, op 20 cm afstand van de buis en niet boven
biqqennest.
Zowel eombiventilatie als buisventilatie vereisen bij handmatige bediening minimaal een
winter en zomerstand op de luehtinlaat tussen ruimte boven plafond en de afdeling. Er
geldt de volgende vuistregel : Zet de inlaat op winterstand vanaf half oktober tot begin
april (ongeaeht leeftijd dieren) . Zet de inlaat ook op winterstand (ongeaeht het seizoen)
gedurende de eerste twee weken na opleg van gespeende biggen en gedurende de
eerste maand na opleq van vleesvarkens.
Combiventilatie is het beste toepasbaar in enkelzUdige afdelingen, minima Ie breedte van
de controlegang is dan 70 em . Bij dubbelzijdige afdelingen is een riehtlijn voor de
minima Ie breedte van de eontrolegang: de maximale spleetbreedte + aan beide zijden 45
em, met een minimum van 1 m.
Zorg er bij combiventilatie voor dat er geen lucht vanuit de controlegang kan weglekken
via opening en in de vloer of openingen in de fronten van de hokken. Uitzondering hierop
kan gemaakt worden bij kraamafdelingen indien de zeugen met de kop naar de
eontrolegang. In deze situatie kan een opening in het front van het hok onder de trog van
de zeug gemaakt worden.
Buisventilatie kan in eombinatie met plafondventilatie toegepast worden .

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontieend worden
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Plafondvemllilatie
Aile diercategarieen
Omschrijving systeem

Normen voor
ventiJatie per dier
Normen voor
openingen

luchtinlaat van
buiten naar binnen
luchtinlaat van
centrale gang naar
afdeling

,

.... rI<a OUdilJ1J
Indirecte luchtinlaat via de centrale gang (bU onge'lsoleerd plafond) of directe luchtinlaat
(aileen bU ge'lsoleerd pia fond) naar de ruimte boven het horizontale plafond van de afdeling.
De verse lucht stroomt via openingen in het plafond de afdeling in en mengt zich met de
aanwezige stallucht. Gemengde lucht trekt naar de controlegang en verdeelt zich van daar
over de hokken. Een ventilator zui t de vuile lucht af.

•

Hanteer bU dit ventilatiesysteem de hoge ventilatienormen uit de tabel.

•

Van buiten naar centrale gang: 1,5 ·2,0 cm 2 /m 3 lucht
Van centrale gang naar ruimte boven plafond: 2,0 cm 2 /m 3 lucht
Poreus plafond met mineraalwol
• Netto doorlaat in ventilatieplafond: 0,55 . 0,7 m2 mineraalwoll 100 m3 lucht
Plafond met gaaljes
• Netto doorlaat openinqen in plafond 0,8 cm 2/m 3 1ucht
• Windinvloeden dienen zoveel mogelUk uitgeschakeld te worden .

•

•

•

•
•
•
•
•
•

luchtafvoer

•

Verwarming

•
•
•

•
Plaats temp. voeler
Eisen aan gebruik
Nadere
bijzonderheden

~
:

Klimaatplatform v~rkenshoudery
Secretariaat: PraktUkcentrum Sterksel
Tel. 040·2262376
Versie: Juni 2006

•
•
•
•
•

Systeem vereist goede dak· en kopgevelisolatie (R·waarde >2,5) .
Plafondhoogte minimaal 2,7 meter.
Het plafond dient rondom de koker 1 m luchtdicht te zijn.
Bij toepassing van een controlegang in het midden van de afdeling dient het plafond
rondom de afdeling voor circa 113 van het totale oppervlak dicht te zUn.
BU toepassing van een controlegang aan de zijkant van de afdeling dient het pia fond
aan de achterzUde van de hokken voor circa 113 van het totale oppervlak dicht te zijn.
BU toe passing van een ge',soleerd plafond met goten met gaaljes dienen deze gooljes
boven de ligplaatsen van de dieren gemonteerd te zijn.
Een voergang is vereist voor een goede luchtverdeling. De voergang dient bij voorkeur
minimaal 1 meter breed te zUn .
Richtlijn voerpad oppervlak: minimaal15 cm 2 /m 3 maximale luchtverplaatsing
(biivoorbeeld 0,12 m2 /vleesvarken)
Afzuigkoker lo hoog mogelijk plaatsen, bij voorkeur plaatsen in het midden van de
afdelinq.
Bij toepassing van een onge'lsoleerd plafond lOa Is plasticfolie met gaaljes: aile
diercategorieen voorverwarming op de centrale gang (in verband met voorkomen
condensvorming), temperatuurinstelling op centrale gang niet hoger dan 5°C.
Bij toepassing van een ge'lsoleerd plafond, is geen voorverwarming vereist.
BU gespeende biggen afdelingsverwarming middels deltabuizen of kasbuizen. De
deltabuizen dienen aan de muurzijde van de hokken gemonteerd te worden , zodanig
dat de opstUgende lucht boven de verwarmingselementen de gewenste luchtstroom
ondersteunt.
Bij gespeende biggen en vleesvarkens vloerverwarming in de dichte vloer (indien
aanweziq).
Halverweqe de afdelinq, 0,4 meter onder het plafond boven het voorfront van een hok.
Geen
Plafondventilatie is een mengsysteem, waardoor de normen voor minimum en
maximum ventilatie relatief hoog zijn.
Plafondventilatie is minder geschikt voor grote groepen dieren. Hoe groter het aantal
dieren per hok, hoe meer problemen kunnen optreden met putventilatie omdat
liggedrag van de dieren niet verspreid is over de gehele lengte van de afdeling.
Bij plafondventilatie met mineraalwol dient er extra aandacht te zijn voor het
voorkomen van leklucht, omdat er iets meer onderdruk in de afdelinq zal heersen.

Aan deze publica tie kunnen geen rechten ontleend worden
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Groen Labelnummer:

BB 95.02.027V1

Toegekend op: "
Vervangt nummer:

7 december 1995
BB 95.02.027

Geldigheid voor het systeem:
Naam van het systeem:
Diercategorie:

Toegekend op:17 juli 1995

Tot herroeping door het bestuur van de Stichting Groen Label
Smalle mestkanalen met metalen driekant roostervloer
Guste en dragende zeugen

Korte omscilrijviJlg

VEIn

lIet stalsysteem:

De ammoniakuitstoot wordt beperkt door uitsluitend het vloergedeelte te onderkelderen
waar de zeugen mesten en dit mestkanaal te voorzien van metalen driekant rooster met een
goede mestdoorlaat.
EisfJn Ran de uitvoering:

a. Mestkanaal
Het mestkanaal heeft een breedte van minimaal 50 en maximaal 60 cm en een maximaal
emitterend mestkelderoppervlak van D.40 m' per zeugenplaats.
b. Roostervloer en mestspleet
Het mestkanaal dient voorzien te zijn van een metalen driekant rooster

~balkbreedte

1,0 tot

1,2 cm en spleetbreedte minimaall,2 en maximaal 2,0 cm) die tevens voorzien is van een
mestspleetvan minimaall0 en maximaal12 cm.
c. Mestafvoer
Op de tekening zijn enkele varianten weergegeven.
Eisen

/IBn

het gebruik:

Geen
Nadere bijzonderhedell:

a. Dit stalsysteem is ook inpasbaar voor bestaande stallen.
b. De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van door de aanvrager overlegde
meetgegevens welke een gemeten emissie van 2,4 kg NH' per dierplaats per jaar aangeven.
Tekeningen:

lie ommezijde voor een overzichtstekening en een dwarsdoorsnede van de stal.
Aangevraagd door:

DLV te Wageningen, tel 0317 - 491511 in samenwerking met Nooyen Roosters b.v. te Deurne,
tel 0493 - 316860 en Inter Continental BV te Helmond, tel 0492 - 545505
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Doorsnede variant B
Omschrljving:

Smalle mestkanalen met
metalen driekant rooster vloer
voor guste en dragende zeugen
Aangevraagd door:

DLV
te Wageningen

Datum Groen Label:

07-12-1995
Behorende bij aanvraagnr.:

BB 95.02.027V1

Secretariaat Slichting Groen Label

Groen Labelnummer:
Toegekend op:
Vervanyt nummer:
Geldiyheid voor het systeem:
Naam van het systeem:
Diercategorie:

BB 99.11 .081
4 november 1999
n.v.t.

Toegekend up: n.v.!

Tot herroeping door het Bestuur van de Slichting Groen Label
Mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok
Kraamzeugen

Poslbus 70
2280 AB Rijswijk
te/. 070 4144700
fax 070 4144702

Kort/) OIlisc ilrijvi lJ!l

I/i/I/ het stnlsystfwm:
De ammoniakemissie wordt beperkt door verkleining van het emitterend mestoppervlak tot maximaal O.B
m2 per dierplaats en het aanbrengen van een mestpan met water- en mestkanaal onder het kraamhok.
Eisen aan de uitvoering:
1) Hok- en vloeruitvoering
a. het amitterend mestoppervlak mag niet groter zijn dan 0,6 m2 per dierplaats;
b. onder elk kraamhok wordt een mestpan aangebracht. Een mestpan is sen ondiepe bak die onder de
roosters wordt gehangen. De mestpan is verdeeld in een water- en mestkanaal;
c. het systeem is toepasbaar in kraamhokken met rechte en schuine opstelling alsmede bij gedeeltelijk
en volledig rooster, waarbij het van belang is dat het achterwerk van de kraamzeug is gesitueerd
boven het mestkanaal.
2) Mestpan
a. mestpannen kunnen prefab worden geproduceerd en Iijn vervaardigd van glad, corrosiebestendig.
niet mestaanhechtend en goed te reinigen materiaal;
b. de mestpan dient het gehele roosteroppervlak te omvalten;
c. het mestkanaal moet minimaal de achterste 0,20 meter van de mestpan omvatten, alsmede de mestplaats van de kraamzeug . De rest van de mestpan omvat het waterkanaal.
31 Afvoer mestkanaal
a. de mest moet worden afgelaten voor het moment dat een mestniveau van 0,12 meter is bereikt. Dit
wordt gereguleerd door een overloopbeveiliging . De overloopbeveiliging dient goed bereikbaar en
Iichtbaar te zijn aangebracht;
b. voor de afvoer van de mest uit de mestpan moet een rioleringssysteem worden aangebracht. lOdat de
mest frequent en restloos kan worden afgevoerd;
c. de doorsnede van de afvoeropening diant minimaal90 millimeter inwendig te zijn, de afvoerbuis diameter minimaal 110 millimeter (tot aan de afsluiter);
d. de buizen en hulpstukken van het mestafvoersysteem dienen vervaardigd te zijn van PVC of van PP:
Indien PVC wordt toegepast dienen de buizen en hulpstukken te voldoen aan KOMO, BRL 52100 ~PVC
binnenriolering). Voor hulpstukken kan tat 03-10-2002 NEN 7046 ~PVC hulpstukken) als eis worden
gehanteerd. Buizen en hulpstukken dienen tevens te voldoen aan SDR -klasse 41. Aile verbindingen
voor het kappelen van buizen en hulp-stukken dienen rubberring verbindingen te zijn. De rubberringen
dienen te voldoen aan SRL 2013 "Rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater en
afvalwater-Ieidingen". Indien PP wordt toegepast dienen de buizen en hulpstukken te valdoen aan
NEN-EN 1451 (pP binnenriolering) en KOMD BRL 920B (PP gestructureerde wand). Aile verbindingen
voor het kappelen van buizen en hulpstukken dienen rubberring verbindingen te zijn. De rubberringen
dienen te voldoen aan BRL 2013 "Rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater en
afvalwaterleid ingen.
e. Controle op vloeistofdichtheid van het mestalvoersysteem dient te gebeuren voor het betonstorten
d.m.v. het vullen van de mestafvoerleiding met water.

Eisoll aan hel gelJJuil<:
1. Na elke ronde dienen de water- en mestkanalen te worden ~fgelaten, waarna het hok gereinigd kan
worden.
2. Het waterniveau in het waterkanaal dient na reiniging en voor aanvang van een nieuwe ronde minimaal
0,05 meter te bedragen.
N;fdr.{(f biizoflderh eli lJlI:

1. De aanvrage r noamt dit stalsysteem: "IC-W Systsem vaar kraamzeugen".
2. De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van door de aanvrager overlegde meetgegevens
welke een gemeten emissie van 2,9 kg NH3 per dierplaats per jaar aangeven.
3. Patent is verleend onder nummer 1004036.
Tek aningen:

Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de kraamstal met detailtekeningen van de mestpan
met water- en mestkanaal onder het kraamhok.
Ailn!JevroiJgd door;

Inter Continental B.V. te Helmond, tel. 0492 545505 in samenwerking met
Nooyen Roosters B.v. te Deurne, lei. 0493316660.
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Korte omschrijving van het stalsysteem:

De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te
behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit
meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit twee achter elkaar
geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser die
bestaat uit een lamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvloeistof
over het filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser. Dit is een kolom vulmateriaal
waarover continu water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en achter het
filterelement bevinden. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie.
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser. Het spuien van waswater vindt plaats nadat het
waswater in de chemische wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit
proces begint wanneer het waswater een pH van 4,0 heeft bereikt). Na spuien van het waswater uit de
chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het waswater uit de waterwasser. Vervolgens
wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofniveau in de
opvangbak.
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de
wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in
beide wassers.
Eisen aan de ultvoering:

1) Gecombineerd luchtwassysteem
a) het wassysteem is opgebouwd uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type
dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser van het type lamellenfilter met een
dikte van 0,50 m. Dit filter is opgebouwd uit carbonaat vezels die in speciale banen zijn
aangebracht tussen kunststofplaten. Het tweede element is een waterwasser met een dikte
van 0,24 m. Het is een filterpakket dat is opgebouwd uit kunststof filtermateriaal
(contactoppervlak is 240 m3 per m2). Voordat de gezuiverde lucht het wassysteem verlaat
wordt het in een druppelvanger van waterdruppels ontdaan.
b) per m2 aanstroomoppervlak van zowel de chemische wasser als de waterwasser wordt
maximaal 5.000 m3 1ucht aangevoerd. Voor de chemische wasser gaat het hierbij niet om het
specifieke oppervlak van de lamellen, maar om het aanstroomoppervlak van het element
waarin het lamellenfilter is geplaatst. Het lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van maximaal
75 m3 lucht per uur per m2 oppervlak van het lamel.
c) het gecombineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen
behandelen. Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden
aangegeven.
2) Ventilatielucht
a) van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient aile ventilatielucht via
het gecombineerd luchtwassysteem de stal te verlaten.
b) bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal
tenminste 1 cm 2 per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de
door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde normen voor maxima Ie ventilatie in
acht worden genom en.
3) Registratie instrumenten
Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moet zowel ten behoeve van de chemische
wasser als de waterwasser een urenteller worden aangebracht. De urenteller is nodig voor het
registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. De hoeveelheid spuiwater van de chemische
wasser moet met een geijkte waterpuismeter worden geregistreerd. Deze waarden moeten
continue worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen.

4) Zuuropslag
De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen.
5) Afvoer spuiwater
Het spuiwater van de chemische wasser moet worden afgevoerd naar een aparte opslag.
Eisen aan het gebruik:
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het
waswater van de chemische wasser (de eerste filterwand) te worden genomen. De
analyseresultaten dienen binnen de aangegevEm grenzen te liggen. Indien deze bulten de grenzen
liggen dient de gebruiker. in overleg met de leverancier. actie te ondernemen. Monstername.
vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dlenen door een
STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling Ie worden uitgevoerd.
2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventllatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om
deze reden dient het filterpakket van de chemische wasser en de walerwasser minimaal elk jaar
te worden gereinigd. De druppelvanger moet om de drie maanden worden gereinigd.
3} Er dient een logboek Ie worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds melingen, onderhoud.
analyseresultaten van hel wassysteem en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse
controle werkzaamheden (zie bijlage 2).
4) Er dient een onderhoudscontract en een adviescontract afgesloten Ie zijn met de leverancier. In
het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn
opgenomen. Voorts zijn in dil contract taken van de leverancier opgenomen. BiJlage 2 geeft
informatie over de standaardinhoud van het onderhoudscontract. Het adviescontract biedt sleun
bij vragen over de procesvoerlng van het luchtwassysteem.
5) In de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is ge'installeerd moet een
rendementsmeting van het gecombineerd luchtwassysteem worden uitgevoerd. Deze meting moet
zowel betrekking hebben op het ammoniakverwijderingsrendement als het
geurverwijderingsrendement. Om deze rendementen op langere termijn aan te tonen moet deze
rendementsmeting worden herhaald in de zomerperiode van het derde jaar waarin de installatie in
gebrulk is. Vervolgens moet deze meting elke 2 jaar worden herhaald. In bijlage 3 is een
omschrijving opgenomen van de wijze waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd.
Werkingsresultaat:
1} Dit gecombineerd luchtwassysteem met een chemische wasser (Iamellenfilter) en een
waterwasser heeft een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85 %.
2) De geuremissie wordt door dit gecombineerd luchtwassysteem met 70 % verminderd.
3} Voor de verwljdering van fijn stof door dit gecombineerd luchtwassysteem is op basis van het
meetrapport geen waarde vast te stellen.
Nadere bijzonderheden:
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het gecombineerd luchtwassysteem
en het monslernameprotocol Ie worden overlegd . Uit het dimensioneringsplan moet onder meer
de relatie met het aantal dieren per dlercategorie blijken.
2) Het monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de
installatie te worden bewaard.
3) De bestemming van het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem moet duidelijk worden
aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving
plaats te vinden. De luchtwasserproducent Ileverancier dient de veehouder hier expliciet op te
wijzen.
4) Het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemische wasser mag maximaal2.1
mol per liter bedragen.
5) De pH van het waswater in de chemische wasstap mag voordat het wordt ververst maximaal 4.0
zijn en na verversing maximaal 1.5.
6} Voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Adviesraad
Gevaarlijke Stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en PGS 15).
7} De aanvrager noemt dit gecombineerd luchtwassysteem: "Lamellenfilter Plus".
8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op de door de aanvrager overgelegde
meetrapporten (rapport 1: Zwoll. M.• 2004. Bericht Gber die DurchfOhrung von
Emissionsmessungen, Berichtsnummer 2004_10. Fachhochschule Munster; rapport 2: Lorenz.
Broer. L., Zechelius, M., 2005. Bericht uber die DurchfOhrung von Emissionsmessungen. projektNr: 220605-534. LUFA Nord-West).

De herleide ammoniakemissie bedraagt:
a) Gespeende biggen
0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,35 m2 per dier;
0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,35 m2 per dier.
b) Kraamzeugen
1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar
c) Guste en dragende zeugen
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting;
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting.
d) Dekberen
0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar.
e) Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)
0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,8 m2 per dier;
0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van grater dan 0,8 m2 per dier.
9) De bovengenoemde bijlagen 1,2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij het
gecombineerd luchtwassystemen met chemische wasser en waterwasser. Deze zijn te vinden op
www.infomil.nl.

Tekeningen:
Een schematisch overzicht van het gecombineerd luchtwassysteem en de integratie van dit
luchtwassysteem is bijgevoegd.

informatie blj:
- Infomil (www.infomil.nl)
- Unigfill Air BV(www.uniqfill.nl)
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BIJlAGEN BEHORENDE BIJ HEr GECOMBINEERD lUCHTWASSYSTEEM MET CHEMISCHE
WASSER EN WATERWASSER (BWl 2006.14)
d,d. oktober 2006

BIJlAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL
Het is essentieel dat een representatief monster van het in het luchtwassysteem aanwezige waswater
wordt genomen. Het waswater van de chemische wasser dient op de hieronder aangegeven
parameters te worden geanalyseerd. De analyseresultaten dienen binnen een bepaalde bandbreedte
te liggen.

Monsternameplaats:
In de leiding van de circulatiepomp naar het waterverdeelsysteem is een aftappunt aanwezig voor het
bemonsteren van het waswater.

Monstename:
De monstername vindt plaats door in een emmer onder het aftappunt circa 2 liter waswater op te
vangen. Hieruit wordt 100 milliliter in een monsterfiesje gebracht. De analyse dient binnen 48 uur te
worden uitgevoerd.

Analyse:
Het waswater dient in een laboratorium met STERl..AB erkenning volgens daartoe geschikte normen
te worden onderzocht op pH, ammonium (NH/-N) en sulfaat (SO/'), Het gehalte aan
ammoniumsulfaat is systeem afhankelijk.

Bandbreedte van de analyses:
Component
resultaat
pH
afwijking < 0,5 pH eenheid
afwijking > 0,5 en < 1 pH eenheid
M NH/ISOt

afwijking
afwijking
afwijking
afwijking

> 1 pH eenheid
< 10%
> 10% en < 20%
> 20%

actie gebrulker/leverancier
geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud
geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud

Onafhankelijke inspectie:
Degene die de monsters neemt controleert het spuidebiet en de werking van de circulatiepomp. In dat
kader worden de standen van de urenteller en de watermeter afgelezen en geregistreerd.
Gecontroleerd moet worden of het spuiwaterdebiet overeenkomt met de door de leverancier
opgegeven waarde. Voorts moet het zuurverbruik worden vastgesteld . Dit verbruik moet voor wat
betreft de orde van grootte overeenkomen met de geschatte ammoniakemissie over de afgelopen
periode. Indlen blijkt dat de gemeten waarden niet liggen binnen de aangegeven range (zie bijlage 2)
moet de veehouder, in overleg met de leverancier, actie ondernemen om de werking van het
chemisch luchtwassysteem te optimaliseren. Ten behoeve van deze controle moeten de volgende
gegevens bij het luchtwassysteem beschikbaar zijn:
a) staltype
b) dierbezetting over de afgelopen periode, sinds de vorige inspectie (opleg- en afleverdata en aantal
dieren);
c) aanvullingen van de zuurvoorraad, sinds vorige inspectie (data, volume van het zuur en
pakbonnen);
d) spuiwaterdebiet zoals door de leverancier is ingesteld.

Rapportage:
Uitkomsten van de analyses moeten worden verzonden aan de veehouder en de leverancier. Bij de
rapportage moeten in ieder geval de volgende gegevens worden vermeld:
a) (type)nummer van de luchtwasser;
b) datum van monstername;
c) naam, adres en woonplaats van de inrichting waar de luchtwasser is geplaatst;
d) meterstanden van de urenteller en de spuiwater debietmeter;

e) zuurverbruik:
f) eventuele opmerkingen.
Het Inspectie laboratorlum beoordeelt de uitslagen van de waswatermonsters en meterstanden om
vast te stellen of de chemische wasser in de gecombineerde luchtwasser op goede wijze heeft
gefunctioneerd. Over deze beoordeling dient jaarlijks te worden gerapporteerd. Een beoordeling van
het Jaarlijkse technische onderhoud en het logboek maken deel uit van deze jaarlijkse rapportage.
Verzending van het rapport moet plaatsvinden aan de veehouder, de leverancler en de gemeente
waarln de inrichting is gelegen.

BIJLAGE 2: STANDAARD ONDERHOUDSCONTRACT
Het standaard onderhoudscontract dient minimaal de volgende elementen te bevatten:
1) Minimaal eenmaal per jaar dlent de leverancler een onderhoudsbeurt uit te voeren.
2) Wekelijkse contrale van de veehouder op de volgende punten:
* chemische wasser:
a. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier):
b. waswaterdebiet en verde ling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens
voorschrift van de leverancier):
e. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter en registratie spuimoment, volgens
voorschrift van de leverancier):
d. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier):
e. zuurdoseerinstallatie (inclusief kalibratie pH-meting, volgens voorschrift van de leverancier):
f. zuurverbruik:
g. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen, volgens voorsehrift van de
leveraneier).
* waterwasser:
h. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urentelier, vol gens
voorschrift van de leverancier):
i. spuiwaterdebiet (volgens voorsehrift van de leveraneier):
j. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier):
k. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen, volgens voorsehrift van de
leveraneier).
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn in onderstaande tabel
weergegeven.
3) Ineidenteel reinigen van het luchtwassysteem (volgens voorschrift van de leveraneier).
4} Het mogelijk maken van controle door de veehouder ten behoeve van de leveraneier.
5} In het onderhoudseontract moet worden vastgelegd dat de leverancier voor het uitvoeren van de
rendementsmetingen verantwoordelijk is.

Bandbreedte controlepunten
Component
Waterverdeling*

resultaat
actie gebrulkerlleverancier
goed
geen aetie
suboptimaal
aandaehtspunt
slecht
reparatie/onderhoud
Waswaterdebiet
geen aetie
afwijking < 10%
afwijking > 10% en < 20%
aandaehtspunt
afwijking > 20%
reparatie/onderhoud
draaiuren waswaterpomp
afwijking < 5%
geen actie
afwijking > 5%
verklaring vragen
spuiwaterdebiet**
afwijking < 10%
geen aetie
afwijking > 10%
reparatie/onderhoud
geen actie
drukval over pakket
afwijking < 20%
Aandaehtspunt
afwijking > 20% en < 40%
reparatie/onderhoud
afwijking > 40%
*
goed: waterverdeling is regelmatig en bestrljkt het gehele oppervlak
suboptimaal: waterverdeling is niet regelmatig of bestrijkt tot circa 80% van het oppervlak
slecht: waterverdeling is nlet regelmatig of bestrijkt minder dan circa 80% van het oppervlak
**
Het spuiwaterdebiet van de chemisehe wasser, uitgedrukt in liter/dierplaats/jaar, bedraagt
minimaal:

• gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per dier
9
• gespeende biggen, hokoppervlak grater dan 0,35 m2 per dier
11
• kraamzeugen
125
• guste en dragende zeugen
65
• dekberen
85
• vleesvarkens, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per dier
40
65
• vleesvarkens, hokoppervlak grater dan 0,8 m2 per dier
Bovenstaande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 2006 gelden voor
traditionele stallen.
De resultaten van de wekelijkse controle moeten worden gereglstreerd in het logboek. Afwijkingen ten
opzichte van het monstername protocol of op andere wijze opgemerkt door de veehouder,
bijvoorbeeld in de vorm van plotseling toenemende stankoverlast, die duiden op dreigende
calamiteiten, moeten direct aan de leverancier worden gemeld. Aile afwijkingen dienen in het logboek
te worden opgenomen. Ook de incidentele reiniging en controlebeurt door de leverancier dient te
worden vermeld in het logboek, met daarbij de bevindingen. Bij de verplichting tot het uitvoeren van
een rendementsmeting moet de datum waarop deze meting is verricht in het logboek worden
gereg istreerd.

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING

Om de duurzaamheid van het gecombineerd luchtwassysteem aan te kunnen tonen moet de
vergunningverlener het uitvoeren van rendementsmetingen voorschrijven. Daarnaast zijn deze
metingen nodig om te kunnen verifieren of het systeem goed wordt onderhouden . Hiervoor is het
nodig dat de rendementsmetingen worden herhaald . De eerste rendementsmeting na installatie van
het systeem is vooral bedoeld om vast te kunnen stellen of het luchtwassysteem goed is opgestart.
Bij elke rendementsmeting moet de rendementen voor ammoniakemissie en geuremissie worden
vastgesteld. V~~r de bepaling van beide rendementen moeten metingen plaatsvinden in zowel de
ventilatielucht voor de wasser als de ventilatielucht na de wasser. Conform de voorschriften van de
NER dient dit te gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uur tijdens piekbelasting van
de wasser (dit betekent voor de veehouderij overdag).
Voor de ammoniakverwijdering bestaan de metingen uit een natchemische bepaling van het
ammoniakgehalte. Voor de geurverwijdering moeten geurconcentratiemetingen worden uitgevoerd
volgens de Europese normen.
Het verwijderingsrendement van ammoniak en geur door het luchtwassysteem dient hierbij minimaal
het in de vergunning Wet milieubeheer aangehouden reductiepercentage voor ammoniak
respectievelijk geur te zijn.

Toegepast zuur (infonnatie AKZO), opslag van zuur (CPR 15-1) en
chemiekaart
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AKZO NOBEL

Akzo Nobel is een wereldwijd
opererend concern met
vestigingen in meer dan 50
landen. Het hoofdkantoor
bevindt zich in Arnhem,
Nederland. Het produktenpakket omvat zout en
chemische produkten, verven
en lakken, produkten voor de
gezondheidszorg en ve·zels.
De activiteiten zijn ondergebracht in direct onder de
Raad van Bestuur
ressorterende business-units,
gecfusterd in vier groepen:
Chemle, Coatings, Pharma en
Vezels. Aan de business-units
zijri in zodanlge mate bevoegdheden gedelegeerd dat alert
op marktontwlkkelingen kan
worden geanticipeerd en
gereageerd.
Akzo Nobel voert een actief
mifieubeleid, zowel wat betreft
produkten als bedrijfsprocessen. In geografisch opzicht
zijn de activiteiten vooral
geconcentreerd In Europa
en de Verenigde Staten.

Ecosystems
Ecosystems is een van de drie .
sub-business-units van de
business unit Base Chemicals
(chemie-groep). De produkten
in het pakket van Ecosystems
zijn zoutzuur, chloorbleekloog,
natriumhydrosulfiet, zwaveldioxyde, dimethy/ether
(drijfgas voor spuitbussenj,
zwavelzuur en oleum.
Een belangrijke aktivlteit van
Ecosystems Is de commercie/e
dienstverlenlng betreffende
de verwerking van chloor- en
zwavelhoudende reststoffen.
Ecosystems heeft twee
recycfingsinstallaties waarin
deze produkten worden
verwerkt tot respectievelijk
zoutzuur (Hel) en
zwaveldioxyde (50 2),
Het sluiten van de kringloop
door uit rest· en afvalstoffen
nieuwe grondstoffen te
maken, is een belangrijke
doelstelling van Ecosystems.
Op zwavelzuur en oleum
wordt in deze brochure verder
ingegaan .
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INHOUD
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Produktieproces

3

Toepassi ngen

4

. Chemische en fysische
eigenschappen

5

Verdunnen

6

Wijze van aflevering en opslag

8

Velligheidsmaatregelen
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PRODUKTIEPROCES

Zwavelzuur, H2S04, werd tot
het begin van de tIVintigste
eeuw bereid volgens het zgn.
lodenkamerproces.
Tegenwoordig wordt zwavel·
zuur via het contactproces
bereid. waarbij zwaveldioxyde
katalytisch via zwaveltrioxyde
wordt omgezet in zwavelzuur
en oleum.

~

Praces van derden

1""""'-·--·-1 Chemisch zuiver --

Zu u rverbra ndingsoven

~-----

Lucht

- ::":'=-1--

HlSO~ en

5->

Zwavelzuu rfabriek

Oleum

~ Technisch zuur
, en vulzuur

Bij Akzo Nobel Chemicals in
Amsterdam wordt zwavel·
dioxyde, 502. bereid door
verbranding van puur zwavel .
van recycle-zwavelzuur en
andere zwavelhoudende
reststoffen in een roterende
oven.
In een aparte brochure
wordt nader ingegaan op
de zuurverbrandingsoven.
Het zwaveldioxyde wordt
vervolgens na reiniging in de
convertor omgezet in zwaveltrioxyde. 5°3, waarna dit
weer met geconcentreerd
zwavelzuur omgezet wordt in
zwavelzuur en oleum in de
gewenste concentraties.
De hiernaast afgebeelde
figuur geeft in blokschema
dit prates weer.
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TOEPASSINGEN

.;:eemailleerde leidingen
''gtileid en in speciale tanks
opgeslagen. Dit in tegen·
stelling tot technisch zuur
en oleum die door stalen
!eidingen worden geleid en
in stalen tanks worden
opgeslagen.
De specificaties van
genoemde kwaliteiten zijn
op aanvraag verkrijgbaar.

Zwavelzuur is de meest
geproduceerde chemische stof
ter wereld.
De belangrijkste toepassingen
zijn:
· bereiding \ian kunstmest
· bereiding van kunstvezels
· bereiding van katalysatoren
(voor het dragermateriaal)
· bereiding van citroenzu ur
en melkzuur
· bereiding van silicaten
· in de farmaceutische industrie
· in de verfindustrie
· als katalysator
(bij alkylatieprocessen)
· als droogmiddel
· als accuzuur
· als beitsmiddel van metalen
· als "sulfoneringsmiddel"
(hier wordt ook wei oleum
voor gebruikt) voor produktie
van wasmiddelen en bij de
produktie van kleurstoffen
voor o.a. textiel
· bereiding van lijmen
· als zuurgraadregeling
(o.a. afvalwaterzuivering).
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CHEMISCHE EN FYSISCHE
EIGENSCHAPPEN

Tabel!
Dichtheid van zwavelzuur en oleum biJ verschillende con centraties
Zwavelzuur
Concentratie
(g/100gl
(15,6 'c)

,~ ~

0
5
10
15
, 20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
78
80
85
90
95
96
98
99
100

Oleum
Soortelijke
massa
(kg/m'l
1000
1034
1069
1105
1143
1182
1222
1264
1307
1352
1399
1449
1502
1558
1615
1674
1710
1733
1784
1820
1841
1843
1844
1842
1839

Concentratle
vrlj SOrr
(g/100g
(15,6' C)

Soortelijke
massa
(kg/m'J

Equivalent
zwavelzuur

0
2
4
6
8
10
15
20
25
30

1839
1851
1858
1865
1873
1880
1899
1916
1935
1952

100,00
100,45
100,90
101,35
101,80
102,25
103,38
104;50
105,63
106,75

Voorbeeld van een berekenlng van een equivalent sterkte;
oleum met 25% vrij zwaveltrioxide:
25 x 1,225(")
100 - 25
is equivalent aan
(0) 1,225 • 98/80 •

30,63%
75,00%

-105,63%
- - zwavelzuur
mol gew.

H2S0~

mol gew. 50 3

Zwavelzuur is een kleurloos
tot grijs getinte, enigszins
olieachtige vloeistof met een
soortelijke massa van bijna
tweemaal die van water.
Bij kamertemper atuur en een
concentratie van 96% of lager
is zwavelzuur praktisch reukloos.
Bij hogere temperaturen en
concentraties boven 98% komen
irriterende zure dampen vrij.
Zwavelzuur is een sterk zuur. Het
reageert heftig met basen en is
sterk corrosief. Het zuur
reageert eveneens heftig met
vele stoffen onder warmteontwikkeling.
Zwavelzuur tast onedele metalen
aan (behalve lood) onder
vorming van brandbaar
waterstofgas (explosiegevaar!).
Zwavelzuur is hygroscopisch.
Het absorbeert water uit de
!ucht waardoor het zuur in
concentratie afneemt.
De industrie maakt van deze
eigenschap veelvuldig gebruik
voor o.a. het drogen van gassen.
Oleum is een rokende, kleurloze
tot grijs getinte, viskeuze
vloeistof. De "rook" is afkomstig
van de ove~rmaat zwaveltri,Rxyde.
'~"
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VERDUNNEN

'......... meeste eigenschappen zijn
gelijk aan die van zwavelzuur,
An alysemethoden
Op aanvraag zijn Akzo Nobel
standaard analysemethoden
beschikbaar.
Smeltpunten
• In de figuur op pagina 4 is de
smeltlijn voor zwavelzuur en
oleum aangegeven.
Voor zwavelzuurconcentraties
tussen 80% en 90% en boven
96 %, alsmede voor aile
oleumconcentraties, betekent
dlt dat met name In de winter
rekening moet worden
gehouden met bevriezingl
kristallisatie.
Viscositeit
Ie figuur hieronder is het
'~'Joop van de viscositeit van
de verschillende concentraties
zwavelzuur gegeven met de
temperatuur als parameter.
Dichtheid
De tabel op pagina 4 geeft
de dichtheid van zwavelzuur
en oleum bij verschillende
concentraties.

Zwavelzuur en oleum kunnen
verdund worden door ze te
mengen met water of zwavelzuur met een lager H2S04gehalte dan het uitgangsmateriaal.
Denk er aan dat grote
warmte-effecten optreden,
met gevaar van wegspattende
zuurdruppels door het koken
van het water.
Daarom moet altijd, onder
roeren, zuur aan water (of aan
zuur met het lage're gehalte)
worden toegevoegd en niet
andersom!
Oleum noolt met water
verdunnen, maar altijd met
zwavelzuur of met oleum met
een lager gehalte. Ook altijd
oleum aan zwavelzuur of aan
het lager geco'ncentreerde
oleum toevoegen en niet
andersom!
am te berekenen wat de
verhouding van zwavelzuurl
oleum met een verdunningsmiddel moet zijn om een
bepaalde concentratie te
bereiken, kan men gebruik
maken van de "rechthoekmethode". Deze methode

wordt aan de hand van een
voorbeeld verduidelijkt:
De 'hoeken van een rechthoek
worden door diagonalen met
elkaar verbonden.
De concentraties van de te
mengen zuren (of zuur met
water) worden, in gewichtsprocenten, ingevuld bij de
linkerhoekpunten. Water
wordt hierbij aangenomen
als 0%. Zwavelzuur en oleum
worden uitgedrukt in
equivalenten zwavelzuur.
De gewenste concentratie
in gewichtsprocenten wordt
ingevuld op het snijpunt van
de diagonalen.
De lager.e con centra ties
worden van de hogere afgetrokken langs de diagonalen
en ingevuld bij de rechterhoekpunten.
Deze getallen geven de
gewichtsverhoudingen aan
van de concentraties op
de linkerhoekpunten, zodat
de gewenste concentratie
(ingevuld op het snijpunt van
de diagonalen) bereikt wordt.

Rechthoexmethode
Vraag:
Wat zljn de benodigde hoeveelheden
zwavelzuur en water voor de
bereldlng van 100 kg accuzuur (37%
zwavelzuur met een dichtheld van
, ,28 g/cm 3 ), uitgaande van vulzuur
96% (dlchtheld 1,84 g/cm 3 ) en
water?
Antwoord :
Gebrulk makend van de rechthoek·
methode, komt men tot de volgende
conclusles:

96%

37%

0%

59%

m.a .w,:

37 kg vulzuur 96% levert. gemengd
met 59 kg water. 96 kg accuzuur 37%.
Voor de aanmaak van 100 kg
accuzuur 37 % Is dan nodig:
100196 x 37 kg - 38,5 kg vulzuur
96% en
100196 x 59 kg,- 61,S kg water.

..;.. .
~

WIJZE VAN AFLEVERING
EN OPSLAG
Zwavelzuur kan op
verschillende wijzen worden
geleverd:
- in tankauto's met een
laadvermogen varierend van
18 tot 30 ton.
- in spoorketelwagons
(20 tot 60 ton per wagon) :
aileen v~~r 96% technisch
zuur ex Budelco, aangezien
Amsterdam geen spoorwegaansluiting heeft.
Transportgevarenklasse
Weg- en railvervoer
Zwavelzuur:

e
e

ADR ·itemnummer

Ib

RID-klasse

RID-Itemnummer

Ib

TREM-kaart

CEFIC TEC{Rj·80G04

UN nummer

1830

ADR-klasse

Kemmler code
, __J

~
1830

Oleum:

8
8

ADR-Itemnummer

Ia

RID-klasse

RID-Itemnummer

Ia

TREM-kaart

CEFIC TEC(Rj-80G04

UN nummer

1831

ADR-klasse

Kemmler'code

~
1831

- in tankschepen
(400 tot 500 ton):
ook uitsluitend voor 96%
technisch zuur ex Budelco .
Oleum kan uitsluitend per
tankauto worden geleverd .

Aanvoe'r per tankauto
De tankauto's zijn voorzien
van een luchtcompressor, die
maximaal 2 bar overdruk
levert, waardoor het zwavelzuur tot een hoogte van ca.
10 meter kan worden
opgevoerd . Ook is lossen
mogelijk d.m.v. instrumentenlucht of een pomp van de ontvanger (werkdruk max. 3 bar) .
Teneinde de aansluitkoppeling
op de vulleidingllosleiding van
de tanks te kunnen monteren,
dient deze voorzien te zijn van
een standaardflens NEN 5802,
of DIN 2502 druktrap 10 met
de volgende maten:
flensmiddellijn
bo utcirkelm iddell ijn
boutgatmiddellijn
aantal boutgaten

165 mm
125 mm
18 mm

4

Deze aansluiting moet zich
ca. 1 meter boven het
maaiveld bevinden op een
afstand van max. 3 meter van
de losplaats van de tankauto.
Het einde van de vulleiding
moet voorzien zijn van een
afsluiter en blindflens.
De blindflens dient or6:
corrosie en lekkage, )la.A de
afs/uiters te voo~~~~en .
Het vullen van de
opslagtank
De tankauto dient via
verharde wegen naar een
losplaats te rijden . Ander
verkeer moet geen gevaar
kunnen veroorzaken tijdens
het lossen, of bij de losplaats.
Tevens dient de tankauto snel
verwijderd te kunnen worden,
in geval van een calamiteit.
Er moet voldoende werkruimte zijn v~~r het bedienend
person eel.
De plaats waar de tankauto
op de vulleiding wordt
aangesloten, moet duidelijk
zijn gemerkt met de
aanduiding "zwavelzuur" of
"oleum", met zonodig daarbij
de concentratie-aanduiding.
De opstelp/aats en het
koppelpunt dienen doe/matig
verlicht te zijn. Ter plaatse
moet een waterslang gebruiksgereed zijn met voldoende
capaciteit om eventueel
gemorst zuur te verdunnen en
weg te spoelen . Tevens dienen
een veiligheidsdouche en een
oogdouche aanwezig te zijn.
De watertemperatuur van
de douches is bij voorkeur
ca. 20°e.
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Corrosie
Zwavelzuur is corrosief voor
de meeste constructiematerialen. Het corrosieve
gedrag echter is zeer complex
en is o.a. afhankelijk van de
concentratie, temperatuur,
vloeistofsnelheid,
verontreinigingen, etc. Tot
concentraties van ca. 90%
gedraagt zwavelzuur zich als
een normaal niet-oxyderend
mineraalzuur dat
gedissocieerd is in waterstofkationen en sulfaat- en
bisulfaatanionen.
De metallische corrosie wordt
bepaald door de activiteit van
het gehydrateerde
waterstoflon. Bij hog.ere
zwavelzuurconcentraties is de
gehydrateerde waterstofion·
concentratie gering en
daardoor de corrosiviteit,
maar neemt het oxydatieve
karakter sterk toe. Daarnaast
treedt bij o.a. staal en
roestvast staal passiviteit op
in geconcentreerd zwavelzuur
en oleum door de vorming
van een beschermende sulfaat
cq oxyde film op het metaaloppervlak.
Bij de keuze van de te
gebruiken materialen in
zwavelzuur en oleum is onze
afdeling Technische Service
u graag van dienst.

Opslagtanks
Voor de opslag van
geconcentreerd zwavelzuur
en oleum wordt veelal staal
toegepast. Daarnaast kan
voor zwavelzuur ook gebruik
worden gemaakt van PVC
versterkt met glasvezelpolyester. Dit laatste
materiaal wordt naast emaille
ingezet voor de opslag van
chemisch zuiver zwavelzuur
en vulzuur om' ijzeropname
te vermijden. VQor oleum kan
verder ook roestvast staal
toegepast worden.

;,:

"""'/

Het ontwerp van de tank moet
voldoen aan de standaard
regels. De wanddikte van de
tank moet nauwkeurig worden
berekend, inclusief de
corrosietoeslag voor stalen
tanks. De invoer dient van de
wand af geplaatst te worden.
Bij toepassing van staal treedt
altijd enige corrosie op onder
ontwikkel1ng van waterstofgas
en de vorming van ijzer·
sulfaat, dat zich afzet op
de bodem van de tank.
De opslagtanks dienen regel-

matig inwendig ge"fnspecteerd
te worden overeenkomstig de
geldende hinderwet-eisen.
Deze inspecties vinden in het
algemeen eens in de 5 - 10
jaar plaats. Er is altijd kans
op aanwezigheid van waterstofgas in de stalen tanks.
Hier dient bij reinigings- en
laswerkzaamheden rekening
mee gehouden te worden.
Voor nader advies kan de
afdeling' Technische Service
u behulpzaam zijn.
De tanks dienen geplaatst te
worden in een betonnen bak,
waarvan de inhoud minstens
gelijk moet zijn aan de inhoud
vah de grootste opslagtank
plus 10% van de inhoud van
de resterende tanks in de
bak. Omdat zwavelz~ur en
oleum het beton aantasten, is
het raadzaam het beton' te
beschermen, by. met zuurvast
tegelwerk ter plaatse van de
pompen.
In het algemeen worden de
tanks voor 78% en 96%
zwavelzuur en 20% ol ~ um
niet ge"isoleerd i.v.m. o~ de
vriespunten van deze
produkten. Voor oleum 25 %
is het wei raadzaam de tanks
te isoleren en te voorzien van
een elektrische verwarming.
Het is van belang de opslagcapaciteit aan te passen aan
het gekozen transportmiddel.
Een vuistregel voor de
capaciteitsbepaling van een
opslagtank, bij inachtnelning
van een maximale vulgraad
van 85%, is 1,5 maal een
normale levering of een
normale levering pius 1 week
consumptie.
Voor tankautoleveringen geldt
een capaciteit van tenminste
40 ton ( = 23 ton x 1.5/0.85 l.
Leidingen, appendages, etc.
Leidingen voor geconcentreerd zwavelzuur en oleum
worden bij voorkeur
vervaardigd uit dikwandig
staal met ruime bochten
(R ~ 5d). Hierbij dient de
vloeistofsnelheid lager te zijn
dan 0,5 m/sec. Om de kans
op lekkages te verminderen
wordt geadviseerd het aantal
flenzen en afsluiters tot een
minimum te beperken.
Daarnai?st worden voor
zwavelzuur, afhankelijk van
de procescondities en
materiaal eigenschappen,
kunststofleidingen toegepast
zoals polyethyleen, PVC (al
dan niet glasvezel-polyester~

versterkt) , stacjJ (PTFEbekleed), etc.
Voor oleu m en onder
. bepaalde omstandigheden
voor geeD ncentreerd zwavel zuur kan ook roestvast staal
gekozen worden.
Voo r geconcentreerd
zwavelzuur en oleum worden
hooggelegeerde roestvast
stalen klep- en kogelafsluiters
of PTFE gevoerde membraanafsluiters aanbevolen. Voor de
produkten, die gevoelig zijn
voor ijzer-pick-up, zijn o.a
PTFE-gevoerde afsluiters in
bedrijf. Voor de flenspakkingen
wordt voor de stalen en
roestvast stalen leidingen
Gylon® toegepast en voor
de kunststofleidingen Vitonl!>.
Voor andere constructiematerialen en/of toepassingen
van andere zwavelzuur- en
oleumcon centra ties verdient
het aanbeveling contact met
ons op te nemen.
Pompen
Standaard w'orden centrifu- ':,;:
gaal PQmpen toegepast v9,or:
het transpor t van zwavelzyur
en oleum,. Om lekkage fa~,g~.,
de as te voorkomen gaat de
"
voorkeur uit naar zgn. nonseal pompen. Deze pomper
zijn vaak vervaardigd uit haag
gelegeerde roestvaste
staalsoorten of staal/PTFE
gevoerc;1. De juiste keuze van
de pomp is sterk afhankelijk
van de functie en de lay-out.

_

. . .. _ _ •

_._

_

• _ _ . .. . _

.

- - - - -. - •

•

• - - - • •• - - -

. - - - - - - - - -.

---- ~- -.- . . -

. . - . -• • -

..... . .

...-

. __ ..

..

-

.. _

. . .. . _ . _ . . _

. . . . . C' • •

_.~_

VEILIGH EI DS'MAATREGELEN

Zwavelzuur en oleum zijn
' ........

sterke, corrosieve
anorganische zuren die
gevaarlijk ziJn bij
ondeskundig gebruik.

Om de risico's van het werken
met zwavelzuur of oleum
zoveel mogelijk te beperken ,
zijn een aantal maatregelen
nodig:
• Instrueer het personeel goed
over het werken met zwavel·
zuur en oleum en de gevaars·
aspecten hiervan.

Eerste hulp
Mogelijkheden van eerste hulpverlening na contact met zwavel·
zuur of oleum:
• Bij Inademen van zwavelzuur· of oleumdamp:
Het slachtoffer direct uit de 'gevaarlijke ruimte halen en zo snel
mogeliJk in de frisse lucht brengen. Zorg daarbij eerst voor zelf·
bescherming. Voistrekte rust laten houden, niet laten lopen of
laten spreken. Dien zuurstof toe bi) kortademigheid (aileen door
arts of deskundige). Roep medische hulp in.

Geconcentreerde
oplossingen van zwavelzuur
en oleum veroorzaken bij
contact met de huid
chemische brandwonden.
Contact met de ogen
kan zeer ernstige gevolgen

"-./ hebben.

. Op de plaatsen waar zwavel·
· Na inslikken van zwavelzuur of oleum:
zuur of oleum wordt gebruikt
Het slachtoffer veel water laten drinken om de concentratie te
of is opgeslagen, dient een
verlagen. Onder geen voorwaarde braken opwekken.
aansluiting op de waterleiding
Roep medische hulp in.
aanwezig te zijn, om in geval
van lekkage het zuur te
• Na contact met de ogen:
verdunnen en weg te spoelen.
Direct de ogen uitspoelen met veel water, gedurende ten minste
15 minuten. Houd hierbij de oogleden van elkaar om goed te
· Op qeze plaatsen moeten ook
kurinen spoelen . Als de pijn blijft, doorgaan met spoelen .
een douche en een oogdouche
Roep medische hulp in.
aanwezig zijn.
• Na contact met de huid:
• Voorkom dat zwavelzuur in
Afspoelen met veel water. Verontreinigde kleding, schoeisel en
contact komt met basen,
dergelijke, uittrekken . Getroffen huidgedeelten gedurende
minimaal 15 minuten met veel water afspoelen .
met onedele metalen, of met
Roep medische hulp in.
brandbare, met water
gemengde (organische) stoffen.
Veiligheidsinformatiebladen van zwavelzuur en oleum zijn op
• Indien er gevaar bestaat voor
aanvraag te verkrijgbaar.
contact met zwavelzuur of
oleum. moet het personeel
uitgerust zijn met doelmatige
.f
persoonlijke beschermings'
middelen, zoals:
• beschermende kleding
• gesloten veiligheidsbril
• laarzen
• kunststof handschoenen .
. Dicht flenzen aan de buiten·
rand af met een kunststof ring
of tape, om te voorkomen dat
zuurlekkage ontstaat.

Akzo Nobel Chemicals B.Y.
Postbus 247
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 - 67 68 69
Fax 033 - 6761 38
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ZWAVELZUUR/OLEUM AKZO NoaH

Velllgheldsinformatieblad (VIB) conform NEN-ISO 11014
Afdruk door:
Afdrukdatum:
Invoerdatum:

ZWAVELZUUR 96%
',--,

Admin
23·03·200009:17
19·02·199614:16
26·10·199917:10

Laalste wljllglng

Stofnaam
Soort stof

ZWAVELZUUR 96%
Enkelvoudlge stof

Artikelnr.

Leverancier

BREUSTEDT CHEMIE BV
POSTBUS 721
7300 AS APELDOORN
NEDERLAND
Tel. 055-5332844

Tel. In noodgevallen
0653244323

Officlele stofnaam
CAS nr.
Annex 1 nr.

055-5429072

ZWAVELZUUR 96%
7664-93-9
016-020-00-8

Kimkerverwekkend
Sensibiliserend
Miltageen

,.EG nr.
Formule

Nee
Nee
Nee
R3~

:~~ Inslikken

Fax

231-639-5
H2S04

Reprotoxlsch (voor de voortplantlng vergiftig)
BIJzondere aanduidlng

Nee

Veroorzaakt emstlge brandwonden.

Ogen
Huld
Inademen

GJ::J::N braken opwakken, mond speelen, twee glazen water drinken, arts waarschuwen.
eerst langdLirig speelen met veer water, arts waarschuwen ef naar ziekenhuls verveeren.
verontrelnigde kledlng ulttrekken, huld spoelen met veer water of douchen, zonodlg arts waarschuwen.
frisse lucht, In halfzittende houding zetten, zonodlg beademen, enmiddellljk naar ziekenhuis verveeren.

Risico's
Stablliteit

stabiel ender aanbevolen bewaarcondities.

Preventieve maatregelen
Blusmiddelen
Brand

Predukt niet ontvlambaar, GJ::J::N water op deze stof gieten, verder aile blusstoffen toegestaan.

Persoonlljke voorzorgsmaatregelen
Ogen
gelaatsscherm of zuurbril.
Huid
zuurbestendigekleding en handschoenen, (PVC, butylrubber).
voorkom inademen van de damp of nevel, ventllatie.
Inademen
Milieuvoorzorgen I relniglngsmethoden
Opruimlng/Afval
reactie met water Is zeer exotherm (warmte-entwikkeling), dus voerzichtig n~utraliseren (verdunnen).
Oprulming/Afval

neutraliseren met sodawater, afval afvoeren volgens de ervoor geldende wetgeving.

.Opslag

In een goed geventileerde ruimte, in goed gesloten verpakklng, geschelden van: reductiemiddelen en basen •

Oil venlgheldslnrormatlablad (VIS) Is mel de grootst mogalqka zorp opgesteld op basis van de meest recenle kennls
en Informat/e. De aansprakelUkheld vear hal gebrulk dlt VIS 11r;.1 Bah/er blJ de wBrl<gever. De semens/eller eanvaard/
oeen ftnke/e sensprakelUkheld \/Oor materiBle aniof Imma/erl~/e schade van welke aord dan ook door het f10brulk van

P<:,glna : 1 van : 3

Veiligheidsinformatieblad (VIS) conform NEN-ISO 11014
Afdruk door:
Afdrukdatum:
Invoerdatum:
Laalsle wljzlglng

ZWAVELZUUR 96%
Ogen
Huld
Inademen

AdmIn
23-03-2000 09:17
19-02-199614:18
28-10-199917:10

gelaatsscherm of zuurbril.
zuurbestendigekledlng en handschoenen, (PVC, butylrubberl_
voorkom inademen van de damp of nevel, ventllatie_

Blootstellingsgegevens

:.~ .'!.;.:::~~~iti ~~ -',?'. ;:!;';j~}.~~~IJi!ili>:·":;;XH~~~:~J:~'~~1j'j~~~
MAC-TGG 8 uur
MAC-TGG 15 min
WGW-waarden
WGD-advleswaarden
BGW-waarden

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Opname door de huid?
Nee

Zwavelzuur 96%
Nee

Omschrljving
Zwarte Jijst stof?

')

1

Fysi sche toestand
Verschljningsvorm
Molecuuimassa
Dampspanning (mbar)
Dampspannlng (bar)
Dichtheid (water=1)
Dampdichtheld (lucht=1)
Wateroplosbaarheid
Oplosbaar in ...
pH
,!,!scoslteit

Vloeibaar
Olie-achtige vloeistof
98,1
bij
bij
bij
bij
bij

(20 ·C)
(20 'C)
(20 ·C)
(20 'C)
(20 ·C)

bij (20 ·C)
bij (20 ·C)

mbar
bar
g/cm3
g/cm3

0,03
1,843
goed
<1
23

Kieur
Geur
Reukgrens
Kookpuntltraject
Smeltpuntltraject
5 ublimatlepuntltraject
Viampunt
Zelfontbrandingstemp.
Ontledingstemperatuur
Onderste expiosiegrens
Bovenste explosiegrens

Helder tot iichtgrijs
Reukloos
ppm
'C
'C

310
-13

'C
nvl
nvt

'C
'C
'C
Vol%
Vol%

nvl
nvl

Overige gegevens

.'

." Rgactivitelt
'r:Reactiviteit
.. Reactivitelt

gevaarlijk ontledingsprodukl: sulfur trioxide.
reageert heftig met bepaalde metalen onder vorming van waterstofgas .
reageert heftig met: sterke basen, water en reductiemiddelen onder sterke warmteontwikkeling,
stabiel onder aanbevolen bewaarconditles.

Stabiliteit
Preventieve maatregelen
Reactivlteit
verwijderd houden van reductiemiddelen en basen.

Nee
Nee
Nee

Kankerverwekkend
Sensibiliserend
Mutageen
Bijzondere

Reprotoxisch (voor de voortptanting vergiftig)
Bijzondere aandulding

Nee

Veroorzaakl ernstige brandwonden ..

Overige toxicoiogische gegevens
Acute toxicitelt: (oraal/rat): 2140 mg/kg
Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Geen experimentele gegevens over het prep?raat als zodanlg aanwezig.

OpruimingfAfval
Opruiming/Afval
BAGA

neutraliseren met sodawater, afval afvoeren volgens de ervoor geldende wetgeving.
reactie met water is zeer exotherm (wanmte-ontwikkeiing), dus voorzichtig neutraliseren (verdunnen),
KCAlKGA

Dlf veO/f1heldsJnfcrmaD~blad (VIS) Is met del1rcotst mogelOhe·zorg opgas/sld op basis van de me,sf rllcsnla hannls
CM "a.nsprakclfjlrho/d voorhtJ( f[tJbrulk dll VIS fig( flcMor bg ds IWlrkpll"tlr, Do samMs/slier flfmvaflrd/
. , o. _. ... .... . _..__ I.... UOj.t.._,~ • __ • ........ I,....IMJ... .. ftbol l_~iIII'arilf.j.", ~M"'I'I • .... " .......Jto'. Cia"'" rl~" ""t,. A~ ~ k.lllo' ...A. ........ It# ..... ..

l1li Informs/I",

Psgln. : 2 van : 3

VeiJigheidsinformatieblad (VIS) conform NEN-ISO 11014
Aldruk door:
Aldrukdatum:
Invoerdatum:
Laatst. wlJtlglng

ZWAVELZUUR 96%)

B~lende

Admin
23-03-2000 09:17
19-02-1 99614:1 8
28-10-1999 17:10

stol

Vervoer
UN nr.

1830

GEVI nr.

80

Overlge vervoerscoderingen

Weg
Water

,:,: :l¥lilt~'f;I,'~.~ ,:J~HW~: ..;;;rt~~J}W*'~i'm@{~.i(Mf'; L'}E)}~I'@U::k':;!fi:(m~';, ~ilfilf:!!~\~rijG.;

ADRlVLG
ADN
ADN(R)
IMDG
RIDNSG
IATAlICA 0

Spoor
Lucht

Ghem. identltelt
i

Verpakkingsgroep II

8
8
8
8
8
8

1b
1b
1b

NFPA·code

10b

8230

8-06

700

1b

EG nr.

ZWAVELZUUR 96%

231-639-5

:.. ..' .

. s'~v~t

: . R':zinnen
'p.

,; S-zinnen

"

R 35

Veroorzaakt ernstige brandwonden .

S 26

Bij aanraking met de ogen onmiddellljk met overvloedig wate~ atspoelen en deskundig
medlsch advies Inwinnen.
Nooit water op deze slot gleten.

S 30

Opmerkingen

Deze Informatie betreft ultsluitend het bovengenoemde produkt en behoeft niet te geld en blJ het gebruik tezamen
met (een) ander(e) produkt(en) of In enig proces. De InformatJe is naar 6ns beste welen op dil moment correct en
volledig en wordt Ie goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg. Het bliJft de verantwoordeliJkheid van de
gebrulker om zich ervan Ie verzekeren dal de Informalie van toe passing en volledig is m.b.t. het speciale gebruik
da! hI) van he! produkt maakt.

Informatlebron

AKZO

' '--''

DII vel/lghaldsinformalleblad (VIS) Is mel de groolsl mogelQke zorg opgesleld op basIs van de meest reeenle kennls
en Informalle. De aansprakelijkheld veor hel gebrulk dll VIS IIgt echler bQ de werkgever, De semensleller eanveerdl
geen enkele aansprakelqkheld voor malerlllle enlof ImmaltJrllll,. schade van welke aard dan oak door hat aebrulk van

~ VlB

Is StglNfHld rMl P,..·CS

:UO,~

VIn HOy S)'Itetn. Jnl B.V.

Paglna : 3 van : 3

.
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Cliempl'oha €hemiePartriet'B:.V:.lNB~ .i'~0l.t:~~ V.r Ned. Benzol Mij. -:&V.

{Geedgek~.ap,t8i.O'!ff.20O.l- .

1:-69850'

, Herziening v-an: 3.01812000

. Naam.: ZWAVELZUUR94%-··98%:·
1

IDE:NTIFICATIE VAN.DE.smF:OEJIEX ~DE'QNDERNEMING
1.11DBNTIFICATIE VAl'*-OO::S-'roF0FWE'F P~T
Naam: ZWA VELZUUR. 94:o/(J.~·98%
Brutoformule: H2S04
CAS-nr; 7664-93-9
.F..-INECStEUNCS-:nr: 231.~3 9-5
EU cataloguSnummer. {)l6·02.G-OO:..g:·
-R'ffiCS-nr: WS5600000
NFPlf.m:. :;:..0.-2-W
HAZCHEM-nr: 2P
Moleculair gewicht: :98'.07
Product type: Zuiv~ stof
Andere DossiemllIlUIWrS-: ;Bffi-numm.et..B--l:(;)247
Producten van dit d@smeF: ZW'Avm:zuoR:.94%.~:-gg%::..{"6'9850
1.2'IDENTIFICATIE VAN-DE~G
Chemproha ChemiePai:tneF-B·.:v.1NBME~rt·:g:VJNed. Benzol Mij .. B. V.
Donker Duyvisweg 44
33·16-BM Dordrecht
The Netherlands

},3. AL.A:RMNUM:MER
Tel.:. Hfst.41+3·1(0)7~~944

2

.SA.MENS'I'ELLINGEN.~:ftYEB:JtE-Us~
Z,WAVELZUUR 94o/J)..~ 9~. : n.b.
Gev~arsymbolerr ; C .
R-zinnen. : R35CAS-or: 7664-93-9 ·

3

MOGELJ'.JKE-GEVAREN
R-ZINNEN:

VerooIZaakt ernstige~~nden

4

EERSTEliuLP MAA~.ENALGEMEEN
Contr-oleer de vitali: DIgcties .
.
Indi,en bewusteloos: %Ol'g~oor-vri:ie-l!1Chtwegen
.
Bij aderohalingsst:ilstrand:r bmstm:ali~g..af-murstof
Bij,hartstilstand:
iiet: slaobtoffer
Bewust slachtoffer m6t..ademIiaHngsmoeil4.t~cbaffi:ittend
Bij shock bij voorkew:: pl:gtigging.met.de~.
Bij braken: vool'kom17.eI:Stikkingiaspim.tiepneumome
Voorkom afkoeling door-toed.ekken"(niet op\\.'Um.en)
Bl:ijf bet slacbtoffer obs.~.eren:
Vedeen p'sychologi:sclie-b!jstand
Hou l:iet slachtoffer rustig. ~jp msparmingen
Afhankelijk van de toestand; .arts/zielre'ahu1s

reammeer

Afgedfukt in o.vereenkomst Il!et de EO-rich.tl;!illtn-911t35I!Wen 93'ItWEG'Op"1!8;.Q4-2001
Cbemproha e~-ePJU1ner B.V J NB¥-Expoii.B:..'VJ Netl:~ol Mij.-:B:V. ..

1110

.
.
. ....
VEJ;UGllEmSDtlF.-(}KMA'fJE·
- ',

,.'

". ,

Chemproha Chemi~¥areF .B;:!iUNBM~~:B. y .fNed.

..

1-69850-

.

-t9Ged~eK:eUf.t:LG.P:tgf.64aQOL.

Benz0t~~·. ft.:V.

IHerziening.'Valli.3DI8I2000-·

. Naam: ZWAVELZUUR94%···98%;::
INHALATIE

Br.eng het slachtofferm·de·ffisse-1ucht

.!mIQ
Onmiddellijk 15 min.:met.:wcl.~ spoeIen:.nf:.d.oochen

Gebruik van zeep ~est'aan·.; :
.
'Ge:en (olremisGh) neU1ci~atiemiaHel~e'bruiken
KJ.eding verwijdereu-~~elen
.
Indien'kleding vastzit,-aBn'd~1ilif4!:met v~ren
WORaen steriel afdekkea·. .
Indien·verbrande opp. '::- :If}o/.o.::slachIoffermmr:1Wniek
OOEN

( .,--,

0nmiddellijk 15 mim.tt~-me~t. ~ter spoelen
Zo mogelijk contact:l~~jp.eren~
.G12~ nel.1!Eal:isatiemi@iiel geMliken
Slachtoffer. naar oQgtms:tmtgen

ORAAL
Mond' spoe1en met·w.ater
.
. Zo vIug mogelijk na'lmrame:~"Yed:w.a:ter laten..mmken
Niet laten braken
.
.
Geea. medicinale hontskiool'foo1iierien
In.alle.geyallen artswa~n.
. Verpakkinglbraaksel'.ro:aelHl3ll'.aFtsJziekenhtlis
Bij- inname van grote.h~m.ecl'im-;:-Snel n~uis
Gecm,.·ohemisch tegengiti1li10dienen
~ .maagspoeling
. '
Telefol!lBnummer in:11004g~aTIen,blrit:en.kan1ooI.'1:lreIl:.:· deelI voonrtsen:. :-{l3:€f,·- Z.~ ·8g 88.
(Nationaal Vergiftigin.~li:Ir~e-eentmm-~en)
Voor B61gie :Raadpleeg Ii~ti~lltrum,(.()zn-45A,S.45)

BLUSMIDDELEN
Blosmiddelen bfj omgevi.~and
Geenwater

BLUSINSTRUCTIES:
~.s/vaten koe1e1l.-em'eFm-vemgneicI bre~en
Btj koelenlblussen: «l~flGt:V8tli pr<>d'i1Gt me~-vem;ijden
Toxische gassen veNuanelNB~t"vemev.eld·'Water
BRANDGEVAAR
Directbr.andgevaar
Niet bnmdbaar
Indirect brandgevaar

Reacties die brandgev:aar inho.uden: zie "Chcmrische reacties"

' , " - --'

Afgedrukt.in.o.~e~eckomst met de EG-cichtlijnc'R·W1S5I.EEG e~ Sl3fl:l!2JEG ope 19-04,2001
Cb.cmproha. ChemiePartner B. Vj NBM.E:q>Od B ::11:.:1 'Ned. '&llZol Mij,.RY.: ..
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·.
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vmu~DRMA'flIE

Chemproha Chefl'lie'P.'af.tfler EMf.jNBM:B~~:.B. VJNed. BeurotMi.i:. a·v;.,
{'t30edgekeutt!':E>p:~tZOOl:

· 1;'()98~ ·

JHerzieliiag:l!alli 3G/&l200G..

.'

Nom: ZWAVELZUUR94%:-98-%: .
EXPLOSIEGBVAAR
Indirecl.explosiegevaar

,

Explosiegeva-arlijke-rea~es; ;zie "!QremisGhe··~ties"

6

MAAiTBEGELEN BLf-A.CGDEtfl?Dl,j'¥R:JiIJi01MEN
PERSOONLIJKE BESC~ELEN:,
Handschoenen
Gelaatsscherm
Corrosiebestendig pal<
Bij groot lek of in paten ruimte: ~rslu.ch~stel
Bij groot lek'of in 8.es1men~ .gaspak ' ..
Bij verhittingfverbranding: ~b,1Ch1r-1zmll."sroftt:iestel
Bij. v.erhittingiverb:rSDding: ~
.
.Voor materiaa1keuzt:e~eamir. zie 1·lM'aterialiliandling"
MILIiEUMAATREGELENa:;r-:VQOOZQRGSMAA~EN:
Gevarenzone afbakenen .
(Jeen open vuur .'

Bodem: en wat:er'\r.~voorlcomen
Niet.inrioollozen
'
Vaten: gesloten houden
Geen water intankscG~gen

Verontreinigde kleding I eiBig¢.;t.. • ..
Bij brandlhitte: boven-de:Wind::l:dijven
':Bij:'brandlhitte: ev~v.e:moe...gen
Bij.bitte: la,ger gelegea·:ruUn!tm-.af£!ichten
Bij hilie': omwE)nenden-4eureo.~..ll8Hlen-lateR-S1uiten.
Bij grootlek ofin ~:era:c~gen
Bij gevaarIijke reaCllfu::1>mien::de.wimtbliJven.
Bij gevaarlijke reacfieo:-eva:cnatie-o:vetwegen _
Vrij.komend product'·~e1l'iirg~hikte-vBten.ef~pen
R.a8dpleeg "Materlal-fi&ni:Hiag. . '··'V0(!)tC-materiaatK-el!Z-0-\Iel'pakking
Le'k dichten. toevoer ~ten
.
Momvloeistof indtlIllEP1E!ll. .. .
:
Bij gevaadiJke reactie:.:explosief·gns1fu..chtIneGgscl:nleten
Bij.reacti.e: brandbaar ~'-verdunnen m:el"W8rergordijn
Bij hitte: toxische gasldtUnpwerilt.mnerrmet.:vemevelii-water
RekeninghOuden meff:B.if~ci.{leerslag>;Varer

OPRUTh4IN'GSPROCEDURE:
TB.Dks. na beschadi,ginglafikoclfug.,leegmaken
.
Morsvloeistof absorberen -in-<iroogzand;aara~;vemricu1iet
Geabso~beerd produc~ opscheppen in afsluitba:re vaten
.
RaadpJeeg "Maten81-handt,ingll'voor mllteriaelkeuze verpakking
Morsstofi'restant ZOl"gvuldig .veFZamelea
Verzameld product'o.vert:hilgen aan·producen.tlbevoegGte dienst
Kleine.hoeveelheden morsvlo:eistc::>f nwtrmseren: met ladk natriumbicarbonmtt soda
(mrtri:umcaroonaat) of soda ash
Geneutraliseero prodYet:·w.egspoelen met eea. overmaat water
Bevuilde oppervlaktell Femigen (beFtand'elen) met een"ovennaat water
Na werkZaamheden- kleding en materiaal reinigen....
.'

.'-..-

Afgedrukt in o'llereenicomst met de EG-richtlijD.en.91/I:S5IE.EG en 9J/lI:2tEG ap. 1.8'-04-200!
Cb.emproba OhemiePaFtner B. VJ NBM- Expolit'B.V.JNcd. Benzel Mij ..B.V.
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VF.lt.iIGBE.lDSDilft)RMATIE
•

;'

r

.

' .

.

••

.-

Cliemproha Cliemie¥artEl.er B,.:VJNB~.EXQ6)I1i.B, VJNed. BenzolMij. BN..

t Geedgekea£d.ap:t81(J41200f 1Herzieamg.v.an:: 3G/81200(}'

1,,(;9850:

Num: ZWAVELZUUR:94o/e:-9&%'
7··

BANTERING· EN OPSLAG

.

HANFERING:
In orde met de wetlelijke;noonen ._
'.

Regelmatig concentJ:a.tle-in~t-rneten

Wmen. in Open.lllcWon~er' pFa,atser*~ afitYgingl met ventilatie of met adeinlia1ilig'sb~herining'
Blootstelling enIof e0J~ta~t vem'l:ijden:M¢~~,
Veron.treinigde kleding- aJJ.n"Bdt:leIIijk-uittrekken
VeFGetreinigde ldediog.reinigea...
.
Veron.treiniging VatL.bet.pJ:odl;td:-voGmen.
V.erpakking g~d geSfotenfiouden
Vernrijderd houden..'Vs opww:l¥'iIIIllte
.
Instal1atie zorgvuld,i.g·reiniKet¥arogen.:'l4Qt.mg~ame
Afval Diet in de gootsteen!ozea
Contact van productmernatervemiijden
OPSLAG:
.Op een·cfroge plaats bewaren
Velltil'!ltle l~gs de vlOeF
Beschennen tegen v~oude
Op:vanglaJip voorzien
. Onder-afdakfm opea.lucht
Bo:veng:ronds
AIleen in beperkte hooYeelIleid.i,s op~Ia;g:.toegelaten
Tn ol'de m.et de wetteIiJko. QQFIDen

VERPA:KK.I:NGSMATER:l:M.EN: .
G'escmk-perpak:killgsmuleriaal'
·koolstofstaal
polyetliyleen

polypropyleen
glas '

.

aar.dewez:k/porselein

Te mjjden: perpalddtrgslJlater.iaal:
monelstaal
100d

aluminium
ijzer
koper
zink
nikkel

brons
B!Jzondere eisen "oar verpalrJcingsmo!eriaal.·
afslUitbaar .
droog
zuiver
cdrrect ge!tiketteerd

beantwoorden aan de wetteIij.ke nmmen
Plaats kwetsbare verpa.kIci:ng in een 9te.vige Iropder

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijnen: 9l1155IEEG en 93/ll2lEG op 18.-0'4-2QO 1.
Cbemproha. ChemiePartner B. V,I NBM Export B.Vj Ned. Benzol Mij...B. V.
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VElUGUmSlNJlORMA-TlE:
Chemproha ChemiePartneF B~VJNBM.:Exp€)1i'llB.VJNed. BenzatM'ij:. B:iv.
;' Nom.: ZWAVELZUUR9:4%, -.98.V*'
~

BLOOTST.ELLlNGSG~D.:l'ERiSOO~G

BLOOTSTELLINGSGRENZEN..
JT. YJ.

' -1 '",J!IItrJ

It:v.1:

, -~_mt3'

Jl.Jl.L

If~f.

n . tI.L

'rzYwrrartlor: '

, .116""1.
IU<I.

..a"
lr.v.L

,JJ.d<J:

,,:11.
,

- I' m,,""]'
',- 'J Iff""'J
- :r mrhrJ

l-:J ",,,lAd
-:tm"",.]

.

- J. E~.1'

:

CONCEN1RATlEMETJNGEN:
Korte dzmr meetbtii.sjes - Eniger.·
Zwavelzuur lIa (6728-781)
PERSOONLIJKE BBSCHERMrNG:
Huid:
Handschoenen
Gelaatsscherm
Corrosiebestendige kleding
Inhalatie:
StoMatrosolmasker m~ f'dtertype P2
, GaSmasker met filtertype E '
Bij hoge damp-/gaSCDllCcntrntie: pcrnlucht-k:oms1'o.ftOestel

MATERIALEN:
Mateniz/en die een uitstekenrfe ks-clier-ming-bieden:
butylrubber
polyethyI~
~e1rafluorethyleen

Materia/en die een minder..g(}8t!it,Oescliemiilrg,.f;ieden:
neopreen

PVC

viton
MaterialslT die eelT slechre !ie.seR'ermiiJgiJiSdelT.·
natuurrubber
rutrilrubber '

PYA
MAATREGELEN VOOR ~',4.g.1AAR;

Geen gegevens besebikbaar
MAAmEGELEN VOORZWAN6ERE¥ROUWEN:
~'gegevens bes~aar

9

FYSISCHEEN CHEMISCJlE.EIGENSCHAN'EN

FYSISCHE 'FOESTAND
Aggregatie
Vlbeistof
Afgedruk1 in overeenkomst met de EG-ri.chtlijnen.9I11551EEG en.931l:l2fEG op !!),·'O'.f..20CTl.
Chemproha ChemiePartner B. V.I NBM 'EX:pOtt- fLY.1. Neci',1'ienzel'Mij: .B~.
'
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Chempmha CherrueP".amer..s ,:V'.lNBM"$-xpm;t;Ji3:. VJ:N'ed. Bel12of:Mij. 13;~,

lfGeedgekeWbPa;81~1200t

1-69850: .

J HerzieWlg.van:. 30(812000

Naam.: ZWAVELZUUR94% 0/98%:
(JeW'

reWdoos
.KJeur

Zuiver product: lclem:loos
O'ozuiver product:.gee.!. tott~
Oplosaaor.held
c?plosbaarheid in water: 100 %
·Overige eigensclrappen

Exotherm oplosbaar in water'
Qplosbaar in ethanol
Weinig vluchtig
Gasldfunp zwa.ardeF.danj:nohfoij 20'C
Hygroscopisch
Reageert zuur
Helder
Olieachtig

CIJFERGEGEVENS FYSISCHE mGmSCHAPPEN
J 'DC
Smeltpunt:
33"& DC
Kookpunt:
>J4tl DC
Ontbindingspunt
Relatieve dichtheid:
L84
Soortelijk gewlcltt:
1841 kglm3
Temp. prodllct:
DC
Temp. water.
DllIIlpdichtheid:
3.4

STABlLITEIT
. Niet stabiel o.i,v, vocht

',-,

CHEMISCHE RBACTIES
reageert met vele verbiDdingcn.·.. (~rhQogde);:km;ts.:ap:~losie
Bij verhitting : vo.r:miiI~g~en'bijten:~~llIDpeJI zwavelQKiden
heftige exotherme reaotie-m.et..w,e.teF'~ocht)' ; V8~yan: bij.ten.cIe gassenl.dtimpen
reageert exotherm met~l"~iseh,materiaai: : ~0p,~nt~e'entbrandirrg
,
reageert met (sommige},metalQ-: lI.otming ,:,~;Jim:ont:v:~ ·g.assealiiaml?ea~stof
reageert heftig met· ~offelr.: :{verlioogde-):Xans".cp;~ranclfexploSie _
reageert heftig met (.scm;nnige}.i>~ wamiteomv.dkkclin.gmet verhoogde kans-op::bnmdlexplosie
reageert met (sterke).R'iliict8nir1. '::(wrhoogde:}lCans-op' brandfexplosie
TE VERMIJDEN OMSTAN;l~.m.f STOFFEN:
wanntebrennen
brandbare steffen
reductiemiddelen
(sterke) basen
' licht-ontvlanibaar materiaal
metalen
cellulosehoudende sroffen
organisch materiaal
oxidatiemiddelen

" ,

,"

Afgedrukt in ov.erecnkomst met de EG-richrlijnen.9t1tSSJEKG en.9311l21EG op 1&-()4.20,Ol
Chemproha Ch~miePartner B,V.! NBM EltlpOrl.B..Y1 Ned: Bemol Mij:.l3.:Y.

6110
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VEfI.1GBE~TIE

Chemproha ChemieP·cHtI1er.B.V:JNBM JExpOFt:KVJNed Benzol MiJ BV.

if-.·Geedgek-eur4..~t;g1.B4i2001

1--69850

l Herzfemng

v.an;

30/812000 .

Naam: ZWAVELZUUR 94"" -91%:
ll·TOXICITEff.SGEGEVENS

TOXI£i1EIT
ClironiGche toxicileit.·
IARe Grc;>ep:
r
Acute-roidciteit:
.
Bij begin van de reukwa'ttmemiIl"gis'de-ThV-reeds';Qv.ersciJfeden
Bijtend voor de huid'
Bijtend voor de ogen
Im1erend voor de ~~gen

To-:dco/eg/sche gegevens.·
. Niet 0pgenoIp.en innmt~;teitsklaSse '(EEfr.MAK)
Niet opgen0men in teca.w~t.eitsIaasse (EOO..MAK)

TOxrClTEITSGEVMR
Direct toxicileitsgevoar

Bijtend
Voor meer informatie! m"11t1brieic."T-oxicolo~e'"
Indirect toxic/leitsgeJItllP'
Reacties met toxicite~.mu::zie. ~~.cbermsshe~ties"

A.CU1E EFFECTENlSYMProMEN
AlgemeeJt:
EtJWOflden/corro.rie Jlmuie huid
Adem!urlingsmoei/!/ldufLien
Kans op spasme/oedeem-van-nd"Str.ottefr.oqfd
Irrifotie /uchtwegel'llltoesien

Droge !t:ee//!cee{pijlZ
MisseltiKiteid
.Bulkpijn
Bloet/erige stoefgol!g
Bloeden"g broahel

.

Brandwonilen mrmg-/riamJ:.rlljmdie:ren
GeSloordgezfcolsvermogenCorrosie van heu)oiW~ft.e!
:trlOlenvloed
Die /oottijdig kunnen.l7e:r.s.cIDJnen.:
. . "Kans op longaizts/eking
Kans op longaedem
.8(/ inname van grotelJeevee/ltetlen:

.

SI/Oek

.
.
No./ongdurige blootstellingl'colltoct:
.corro.9ie bovensfe !uchtwegen

CHRONISCHEBFFBCTEN

".

.

No kmgdurige/herlJao!tie-.bl"~tGteIJing/col1lact:·

'Rodekm"d
Droge. huid
.ku/c
. Huiduits/ag/onts.felaitg
Afgodrukt in ov~reerikomst met de EG-richt1ij=-9V155IEE.G en 93/U2'EG op lS·O<f-2001
Chemproba Chel'l)l~Partner B.VJ NBM Elq*ldB-.VJN~d.:.Bel'lZol Mij...Il.v:
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VElLIGIIEIDSIlUOltMAT.IE·

Chemproha ChemiePartner B-.V.fNBM~~ B~ V.fNed. Benzof Mij. S:.:V. .

1-69850·

-L Goedgeltelltaep:a.;8104.QODl

I Herzienfug-van: 30/812000

Naam.: ZWAVELZUUR 94% ": gsitle
AanlaJ"tinglverkletiring tanden
Ontsteldngiaal1/sslil1g oogwe¢e/
12.. ECOTonCOLOGISCHE~EN

VERDELING OVER J:vflI:.IEUCOMPAR"l'IN.!EN1EN
Milieu i'!formolie i. p.m; water:
Zwak waterverontre~ (Oppervlaktewater)
Gevaar V:00f drilnkwater:ver-ontreiniging (GronQ;.:vater)

Scb.ad'elijlc :voor vissen.
.
ScbacreIijk voor wateror~sm.en
Weinig scb.adelijlc voorbaoterlen:{BCSO > l:OO.mg(l)
Literatriur veaneldt: (zeer) gilig v~ algen
LiteJ:atuur vermeldt: lli~ bioaccumweerbaar

pH-verschuiving
(

..

Milieu infomttdie l v.m:.l;udem:

~.

Biologioobe afbreekbaarheid in de bodem: Diet van toepassing
ELIMlNATJEGEGEVENS

WGK:

. ECO:.FoxreHEIT
PmaUct ZWA.VEl.Z9.UR 941l7Ct - 98.0/0.:
. Pnlllilv

RMaID.d

:LCJ(}Y"UJtI/r,·

aaDJ(lSUHFB ' ..
I.BI'OWJriiClJ.OCFJ1RC1J'

.LCJo-1P'l11W1'DfZD1'lIttt~..

DECU'alU.' mr-AN1U

zol/Z'leIm

:JZAfr_:
.
lUAOJtIST,I·.uFJMJ'

' .

.6CJQ./)(qJlntll1:

JUl'lDuA:Af.J{O}U

-(""
-9/fA

- tlJ ppM
IQ. IOlT m y A-

-M"

-n",-""

-(8 '"

-111

~Il

-» ",,/J.

'70 : 8Q _11 "

•

. JUCJ11RU

JCf1EF.JZlR.

fW:.""""J1d.~",.

.I'SEI7lJQMlHUJiZUOllEsCENS
JUI'.IJlII;t!tUtW.l

13

-(}."""'"

- .J( "

CJUJ{t3(;HauM7O.N
ECfqJr~1r1l141:.·

-Rif "

-~,,~,

-];10;'

-~mn'f

-.21' A
-1( A

- tfPQ()· ",g/l
-Jbm.t'~

INSTRUCl1ES VOOR VEllWJJDERINGVAN-AllVAL
INSTRUCTIES VOOR VER.~VAN AFVAL:
Afvalstofcode (Vlaander~): 048 30 t
Gevaarlijk afval (9I16891BEG)

Herwinnenlhergebruikea
Neutraliseren
Neerslaanlonoplosbaarmaken
Ontwateren.
.
Immobiliseren van giftige··gfscha<ieIijke bestaruflelen
Afvoeren naar vergunde stortplaats- (Klasse 1)
Met de best beschikbare technieken. behandclen alvorens in-het riool ofhet aquatlsche milieu te
lozen
.
.
.'
BAGA code: D.2
KCAcode: 01
~

Afgedrukt in overeenlcomst met de EG-richtlijncn9'illS5IBEG en 931iU'EG ep 18-04-2001
Chemproha. ChemiePartner B.V.! NBM Expert· B. Vj N~d. Benzol Mit. B,V.

8110

. . . . t.."..-A'.-t
WIfJj
"

.

...

,

,

.

'.."Tm

Chemproha CliemieP'Mtaer.aV.I· NB~~lii:8-. VJNed.. Benzol Mij. B. V.

1-69859·

lGoedgekeult1.op:.W.0l1-I1{)O I

l .He.rzie2liHgvan:.3018f2000'

Naam: ZWAVELZUUR94%.-9B%
14- TRANSPOll-TGEGEVENS
ADR : .Transport over dc.-weg.:
ADR-tJNO-nr: 18-30
Gevarencode: 80
Klasse: 8
Randnnmmer. 2801
Cijfer(s); 1b)
Gevaarlabel(s) tanks; 8
Gevaarlabel(s) oolli: 8
Transportnaam: ZWA"VEL2AfOR'MET'ME£R."t>-AN5to/o, Z!JUR, .
.ADNR : Binnenscheepvaart.:
IGasse: 8
Randnummer: 680 1
Cijfer(s): lb)
Transportnaam: ZWAVELWUR"MET :MEER"DAN5'1% ZUUR

( ',,--,

,

RID .: Transport via spoor.:
Klasse: 8
Rancin.UIIIII).er: 801
Cijfe~s): lb)

.

Transportnaam: ZWA VELZUUR :MET :MEERDAN51'% ZUUR

, . Jli..1DG-.: Zeevaart:
ThIDG-UNO-or: 1830
Verpakkingsgroep: II
Klasse: 8

Bladzijde: 8230
EMS-nummer: 8-06
MFAG-nummer: 700
MBrine pollutant: Transportnaam: SULPHURIC" A-Cm WITHNIDRE ~1lfAN 51 % ACID
lCAD: Luchtvaart.:

Klasse: 8
BijkcDmende 'gevaren: lJaStructie "passagiern: 809fY809
Instrectie "cargo": 813Trarisp~rtnaam: SULPHIJ.R;Je:A'CID~Wlm:M0RE..mAN SI%

15

ACID

ETlKET.r.EmNG

EU catalogusnummer: 016-0.20--00-8 ·

EINECSlELrNCS-nr: 231--639-5

SY1Y.1B:OLEN:

Bijtend
Afgedruk1 in o"ereenkomst met de EG-ticht1jjnen.9ttl.S5~G en.93/t:UJEG. opl8"·O·4-20.o1
Chemproha ChemiePBrlner B.V.I NBM Expert B.V..tNeti. Benzel Mij.J3".:v.:.

9/10

.,.
VEIUGJJEmSINFmmATlE'
•

•

. ;

.

•.

.•

:

~

-

I

Chemproha ChemiePartner R.VJNBM EXport fr. VJNed. BeuzO'FWJ. . RV.

f Goeagekeum-op:l:&r041l0Q·l

1~9850

IHerzieDiBg 'van:- 30/81200(}

Naam: ZWAVELZUUR 94% .- 98%
R-ZIN'NEN:
R35: Veroorzaakt ernsti:gebFand:wtJnden

S-ZlliNEN:
826, BiJ aanraking .metrle.ogen.omniddellijicmet mrerv:loedig water afspeeten en des'ktlndig
medisch ildvies inwirmen
830: N"ooit·water op de2ie. stQf .gi.eten
845: In geval van ongev8l.-of indieD. men rich onwel voelt, .onmiddellijk een arts raadplegen
(incHen mogeJijk hem-clit.e@rettonen)
Lokale voorschriften en ED lijst:
Opgenomen in EEG - Amrelt r sto:f1enlijst.vmrricntlijll.67154&lEEG en votgende

16

OVERIGE·lNFORMATIE
BIJKOMENDE INFORMATJE
.De bov~:nsta.ande gegeveti'·geltlen alleem"'V00f.a~m hfSo.1 geRoemde-pl'olll'l!let-en:.•de-in dit
veilighyidsicformatieblaci vennelde omstandighcden. De ,gege'v.ens geldenniet z9nd'ernleer
wann.eer het product sllEJIm..met andere. prodtIGten woIrlt gebt:aikt Erlmet zomeaneetl w.anneer
bet product in·een proces-wordt roegepast Alboewel de-sameostelling van-elit
. ve,ilighei.dsi:nformatieb-lad.met de.meeste.zOlgiS .gedaaa kSlt'Cheniproba.8Iie:mieP.arlo:e:cl3. V./
NBMEx;Port B. Y./. Ned. BeI'lZG'l- Mij. B. V. geen.~ele .aansp1'8k.eJijIdleicf aaa.,aaFaerrvoor
sehadelijke gevotgen dieeventueel uit het gebr:uik van. di.t product zouden·Irunnen..Gntstaan. De
~broik:er moot zich er vootafvan te.o1lertWgeit 0fd.e:gegev.ens volledig ell gescbikt.zi,jn ~or de
specia:!e toepassing.v.an dlt ptridnct
Relevante wijzigingen.in een reVisie worden .R8n.gegeven met een verticaIe str-eep in de k1intlijn.
Revisie nr. 2 .

~

I

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtIijneo. 9lfl.SSlEEG eo..9311l2'EG op 1&-0:4-2001
Chemproha ChemieParlner B.V.I NBM..ElIipart B,V.I Ned. ·Ben:!;o!·Mij. B.V.

10110

PRODUCT INFORMATIE
PRODUCT

ZWAVELZUUR 96% TECHNISCH

ARTIKELNUMMER

'-69850

PRODUCT KENMERK

PRODUCT SPECIFICATIE

Chemische naam
Chemische formule
Molecuul gewicht
CAS 'nummer
ANNEX- 1 iiummer
EINECS nummer

98,1
7664-93-9
016.020.00 .8
231-639-5

Zuiverheid
Dichtheid 20°C

94.0-98.0 gew %
',836

Zwavelzuur
H2SO 4

I

Samenstelling:

(~

ijzer (Fe)
kwik (Hg)
arseen (As)
cadium (Cd)
lood (Pb)
zink (Zn)
chloride (CI)
oxideerbare
bestanddelen (50 2 )

max. 20
max. 0,5
max. 0,01
max. 0,03
max. 0,3
max. 0,5
max. 10
max. 40

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg!kg
mg/kg

'$

VERPAKKING

20 liter can
bulk
200 liter vat

PRODUCT TOEPASSING

Zwavelzuur 96% technisch wordt geleverd als een olieachtige, kleurloze
tot gri isg~tinte vloeistof.

PM 11 103/02j

Bran

ChemprohaChemiePartner: maart 2002

Ch~mproha CfiemiePartner B.Y.

Chemproha en haor werkmaatschappijen richlen zkh uilsluilend op de in- en verkoop,
het voorraadhouden ("stockist"), de handling e~.dislributie van ca . 300 so orten chemische
producten 'in de vorm ven vloeisteffen elJ..vaste stoffen.
.

Nadere informalie

Yoor productveiligheidsinformalie verwijzen wij noar het bijbehorende veiligheidsblad. De
gegeve,ns in dil informalieblad ziin opgesteld in navw overleg mel de producent von het
product. Wii kunnen echler geen enkele aansprokelijkheid oar)Vaorden v~~ r schade, van
welke aard en omvong dan oak, doo" gebruik von deze gegevens.

Adres

Chemproha ChemiePanner B.Y.
Posibus 872"
3300 AW DORDRECHT

'-......."

_.__..- .- ._------- - -_.--..'_.-

_..

....--... __..

__ ...._--._

. ..." . .., -" - - ....... - - - _ __ ._ .•... _ 1. __-_. __.... _ . .__ ._.. _ __ ___ ,,, __ " _" __ ' ""'_"

. CAS-nummer: (7664-93-9]

ZWAVELZUUR(ca. (38%)
, FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

BELANGRIJKE GEGEVENS

290 KLEURLO~ OUEACHTIGE HYGROSCOPISCHE VLOEISTOF
'
.
'
.
11 Do damp mang! zIch good met luchL De stot onUood! blj verhit1lng onuervormlng van glfllge dampen :
Smellpunl, 'C
1,83 !.zwaveltrloxide, zie oldaar), De slof Is fliIn sterk oxldaHemlddel en reageen helUg mel brandbfl,re en
Relat/eve dlohlheld (willer,. 1)
3,4 reducerende sletten, De stof 15 een sterk zuur an reageen helllg mel basen en Is colroslel. Reageen
Ralalleve dampdlchtheld ('Licht 1)
Relalievo dlchtheld bil2jJ 'C van verzadlgd
hettig mel organiscne slotten, oplosmlddalan an vel':! andere sloifen met kans op bmnd en expros/e,
dampiluctTtmengseL [luCh! ~ 1) ,
Reageert mel malaton onder \fOrmIng vanwsters/ofgas (zio aldasr) melkans op bland en explosie,
<0,01 Het geconcenlreerde zuur tasl staal nlal aur'l.
.
'
Dampspannlng, mbar blj 2.0 'C
volledifl
Oplosbaameld In waler
3
1 mglm '
Relat!ave molecuulmassfl
' 98,' MAG:-wosrde
De MAC-waarde kan overschraden ziln voordat de 'gaur wo,rd!. waargenomen.

Kookpunt: 'C

=

,

WI/ZD van opname I.lnademlngsrlslco :Da stof kan worden opgenol11en frl het lichaam door l(1a-'
deming en inslikken. 'Eon voor da gawndhel!l' gevaarll/ka concenlraHe In de lucht zal door vardamping van daze slof blj ca. 20 ' C' nlel of slechls zeer langzaam worden berelkt; bij vernevelel'\
echter veel s n e l l e r . '
,
.
. '
Direcle gevolgen':De stof wark! bijtend op de ,og~n, de huld en de ademhallngsorganen. Inademing van damp en/of nevel kan ademnood veroorzaken (Iongoedeem) . In ernsllge gavallen kans
op dodelljke afloop,

ai
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,

"

H2 O.S

Brut9formule: .
"

,, PIRECTE"GEVAREN

'.

met

Drganl~che

.

BLUSSTOFFEN

PF!-EVENT!E

Sran&niet brandl?oar, til)lIele rejlctles kans op geen contact
brand eri explosle,
. '" "
metalen.

sloffen

en

bij brand In' directe omgeving: geen waterhoudende blussto/fen gebruiken.

ExflJosle:kans op E!xplPBie' dqor yele:reoclIes,

SYMPTOMEN ' .

EERSTE HULP

PREVENTIE

-.

IN ALLE GEVALLEN ARTS WMRSCHUWEN ,

STRENGE HYGIENE
hoeslen,

Inademen:bij/end,keeipijn,
mlgheid, ademnoQd.

kortade- venti/aile (nftertype P2.) .

frisse lucht, rust, half2ittende Mudlng, 'zonoaig
beademen, en naar zlekenhuis, vervoelen.

Huld:b~lend, roodhela, plin, e'rn~Uge br,md- handschoenen (bulylrubber, PVC), bescherwonllen • •'
menae, kleding.
:
"

verontreinigde kleding uittrekken, huid spoel\ln
mel veel water of dOI:l~hen, en naar arts vetwijzen.
,
:~,

gelaalsscherm, of oogbeschermlng in comb/ne.tie met odemhallngsbescherming.

eerst langl:lurig spoelen rT)et veel wa~er' [can:
lacllenzen verwgderan mits makkelljk mpgalljk),
dan naor arts brengen.
' :, ,
"
mond laten sppelen, en onmiddellijk riaar ziekenhuis vervoeren.

'.
..

0g,en:bljlend. roodheid, pijn, sle'cht ien.

bulkpijn,

Insllkken:bljlend, 'keelpljn,
diarree.

breken.

-

,7

. ' ...

·

·.

..

..
:
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.OPRUIMING /OPSLAG
'

ETIKETrERING

Oprulmon gemorst produkt:Oes'kundlgo waarachuwenl
Aflever/ngsetlket:
Clraag chemlcall~n·pf.lk ullrusllng en V!!rSB luchtkaplpersluchlmasker.
Bij meer dan SO Ih(lr gevarem:o!,o onlrulm~r:'I'
.
Gamorsl produkt Indammen en opnemen In Inert absorplJemldd~1 (g6i!n zaagsel) of onschadell)k
maken met b!cartlonaat (P1.l511f1 vQor reactle).Reaclleprodukl verwl)dere.n met water,Spoe/waler af,
Corrosiei
voeren naar rioel.
Vaten 'etlkeneren en atvoeren volgans BA.GNKCA regels.
' ,
Opslag:gescheiden van brandbara sto'flen', reductlemiddelen en basen, geen contacl met vochl,
ven!lIatie~ langs de vloer. ,
R:35
S: (1/2-)26-30-45
Nota B

~

-' - .. , .

._-. . . . . -
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.

I

.'.

' •

..
,
NFPA:
"

~

'Yt : . · -

SAGA: 02
KCA :VI

• _

"-

~

"

OP.MERKINGEN

.,.

De verschqnselQn van 10ngOedeem openbaren' zich veelal pas na enkele uren'en worden versterkt door iichamelljke Inspanning; rust en 9pname Ir'I een
,ziakenhvis is daarorn noodzakelljk. Bil vergiftlging door deze stol is speclfleke Eerste Hulp noodzakelijk; de benodigde mlddelen (zuurslon moeten me!
gebruiksaanwilzlng beschikbaar zijn,
.
.
NOOIT water In' zuur gieten, bl/ veldunnen ALTlJD zwavelzuur In water gieten.
. '
In PUBUKATIEBLAD P '34,4 van de AIbeldsinspeClie worden ultvoerige instructies gegeven voor het v~iIIg werken mel zwavelzuur (in zwemlnrichtingen). Pas een slevlge gebruiksverpakking loe; plaats kwets~are geb~iksverpakking in een stevige houder.

,
GEVI: 801 UN-numrner: 1830

TREM-Card: 10b; ERIC-hart: /Hl1
Bestelc:ede C-0050

Voor uitleg gebruik1e term en zie het
baak ~CHEMIEKAARTEN!!;-

Chernlekaarten dertlende edille 1998

Bbek en losse chemlekaarfen bestellen blj!

Samsom H.D. ljee~k Willrnk bv
Postbus 316

2400 AH Arphen aan den Aijn
Telefoon 0172-466822

.;': '.~,'...

"

CAS-nummer: [7783-20-2]

ammonsUifaat

dfammonlumsutfaat

AMMONlttMSULFAAT
(~f)%

.In wa~'

:

FYSISCHE EIGENSCHAPp.eN,
Kookpunt, ·c
Smellpunt, 'C

·'BEtA'NGRi.:JKe GEGEVEN$

..

105 K1.EClRLQZS. OeLOSSING IN-WAlta.

<0 De i;lDr:ont1aedt'blJ contact mOl basan'.oader\t>lllilng, Yan giftl~ an bl]!anOO d!lmPfln .(008. %W8\191. ,
t,2. . dIOll~mtnmli8k, xla aJdaarj: Tasl vale- nwtal9'ri·aan. ,

=

Ralatl8'19 dletrtll9ld (watsr ~)
, OpJOSbaalf1&1c/ In wafer, g/100 ml
Log P octaJloVwaler

vo!ledig . MAC-wearde '
-5.1-

nist vaslgastald

WlJiII

V&D ·.opnamallnademlngwfalCo: De s!oI',1W! WORIan..opgenom&n In Ilatllct.aam.door InademlnJl"Vll(l'dlt'aiktlsol en door>JnsljIdcen...E>az&S1ofwntamptblJ 20"C praldisch'n1a1; bjJVBn18Valan
~8n:hincl9tllJke, concGlJ1nitJa..jQ,d&-lIIctd'.<II\lSfiian.
fllrecbo 'QewllPBn:' Oe Gtof wBl1ct rmtDnInd'op'de' ogan; 1fG' l1uld en de ad&mhaHnll&Ol'Q.&nen.
Gwolgtm. ~r i1et..rnnlotu: !:lsz'8-slcrf ls.gif6g voor ~t.wmarmlliel/.
. '

I

" r-

.
HeN20~S

BrutofcImule:
Relallava mol'8cuulmassa.

132.1

, ' .DIRECTE GEVAREN

BLUSSTOFfaf.

PReVEN1lE:

blJ, bnmci.ln dlracta omgevSng: .alla,blusstoffan
. 108gM111sn:

Brand: ~iet m.ndbaa£ .

',i.

SYMPTOMEN

EERSTE HI;JIo;P ..

PREVENTIE

,'.

ventflatla, plaslselqg afzu/glng.ofJrdanthailngs.. fi:fs&e.ludlt· !list, 9I1s. madplegan..
bescherming: (fllfartypa K), .

Inaclemall: hoestan.
Hulet: roodhald jJri p!/ll.
Ogen: roodhald en plJn.

• handscbaenan..{butylrubbar, !N.C).

wrqnIralnlgde fcleding UHttakll:8II•• truld ..spoelen
met ·WEIl-water d douchen.
mlnfmSal' j5 mlnuten i;poelon-mB! water- (1M.
contacttertzan ve-w/ldaren), dan- naar ' (oog)~J'II;
timngen.
-mond.Uden '"'Pollian en near fll'ls.v8lWf,Jmn.

zuurbrJt

,

Inslikken: keelpijn, missallJkheld. bulk",)n.

r-'"
NOODSITUATE I DPRWMING J OPSLAG

ET1KEJTERfNS
Mewrfngsatlktlt: vraag laverancler '

NOODSrroO"lTIE! IS'niet I&verwach1en, Dok niatbltollgsccnlrcIeant1ll1Jfcomen'vsn-deza' stof:

. 0xrufmoltg&morat product: Elnmg·hendicboonen. laatzan. fil!emlasfcar-mel filla1ype' K.en zuur-'
b t, Exn. voOUIalIe.
Gomor.st prodUct IndBrrmoon, zorVvuliU9.opzulga.n .an avanliJael ti8I'Qabrullc8n.
'RsstIJn/ vetWijderall'm81 weier. SpGG/WslIIl"lIM>of&n.nasr-riool:
~.entue\a vatan IIIlketl_n an afwal8n VOlgons.l8gfona1e.regels.
eptfag: GlISchaidan van sfsEI(e basen.
'
'

-KGA. :.(]t

OPMERKINGEN'

,
.. '

't::.
70

Kaat'lnurnmar.C..o791 .
ChamlakuartanGl 17".oedltf8 2002
.r-

Eisen aan de plaatsing van een zuuropslagtank

Bij het plaatsen van een zuuropslagtank met een inhoud van meer dan 1000 liter, moet
voldaan worden aan de hieronder aangegeven in de CPR15-1 richtlijn.
De zuuropslagtank moet in een afgescherrnd gebouw geplaatst worden. De wanden en
de deur van het gebouw moeten minimaal 60 minuten brandwerend zijn, gemeten
binnen de verticale projectie van het opslaggebouw op de wand, alsmede binnen een
afstand van de proj ectie van ten minste 2 meter horizontaal en ten minste 4 meter
verticaal. Dit is schematisch weergegeven in de bijlage. De dakconstructie moet
minimaal 30 minuten brandwerend zijn. Een opslaggebouw moet opgetrokken zijn
zonder verdiepingen.
In het opslaggebouw moet een vloeistofdichte lekbak geplaatst worden met een
minimale inhoud van 110% van de inhoud van de zuuropslagtank. De zuuropslagtank
wordt in deze lekbak geplaatst. De wanden van de lekbak moeten bestand zijn tegen de
inwerking van zwavelzuur, in deze Iekbak mogen zich geen andere vloeistoffen
bevinden.

Een opslaggebouw moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie-inrichting, die niet
ongewild buiten werking gesteld kan worden. Indien gekozen wordt voor natuurlijke
ventilatie, dan moet aan de volgende eisen worden voldaan:
* De ventilatieopeningen moeten rechtstreeks aangesloten worden op de buitenlucht, ze
moet (diagonaalsgewijs) zijn aangebracht in tegenoverliggende wanden of in het dak
en weI bij het hoogste punt en bij de vloer (boven de lekbak).
* De totale oppervlakte van de ventilatieopeningen moet 0,5% van het vloeroppervlak
bedragen
* Elk ventilatierooster moet een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm2
hebben.
* Indien gebruik gemaakt wordt van mechanische ventilatie, dan moet deze voldoende
zijn om de lucht binnen het opslaggebouw vier maal per uur te verversen.
Nabij iedere uitgang van een opslaggebouw moet een nood- en een oogdouche geplaatst
worden. Van belang bij de plaatsing van de nood- en oogdouches is, dat een persoon
slechts een korte afstand kan afleggen indien er een ongeval plaatsvindt.
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Grootle tonk (Itr)

-

Armetingen (mm)
H~

1000 liter

01100mm •

2000 liter

g>1 5 00mm • H= 1710mm

4000 liter

Cl!2005mm x H= 1990mm
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1710mm

....
t---,

04J

II '

051

In

t--®
II

l ---- --1
lEKBAK AFMETINGEN

0 1)
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Pos Nr.

Omschrijving

Aontol

Pas Nr.

Omschri lYing

Aontol

01

Bodemplool

07

Ontluchting

Ix

02

Bultenmanlel HOPE

Ix
Ix

OB

Overstort

Ix

03

Binnenmonlel

PVC

Ix

09

Vulleiding

Ix

04

Deksel

I.

10

Mongol

Ix

11

Lekdeleclie

1x

PVC Vlolter

1x

06

Aon zui gleiding

Ix

Afmetingen (mm)

1000 liler

L=1500 • 8=1500 • H=500

2000 liter

L=2000 x 8=2000 x H=500

Q~

!II

05

Groolle lank (ltr)

4000 liter

Let op: voor de hoogte van het gebouw
voor de zuurtank, de hoogte van
de tank +70 em nemen.
i

L=2500 x B=25oo • 1-1=500

Moteriaol: HDPE
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Ontheffing verbodsbepalingen
Meststoffenbesluit 1977 '.
FIrma Uniqftll Inufoat!.onBI B. V• tf,
MelJcl
K.rachtens de.OnfueffingsbesehikkiDg
vefbod~bepa1ingen meJ;tsto/fen (S,tcrt ."
230, 1977; Stott 250,.1979) en g¢1~t op ;
de artikelen 7 en 8 van het Meststoffenb¢slult 1977 (Stb. 459) ;$ door de
Oiredeur·Generaa) verJCet10 Ran..
Uniqllll International B. V. te MeIJe!
e(lD onthdllng vou. de vorbodsbepaUn.
geD vanliet MestAtdfIenbflsluit v~o~
het vervoeren en vcrkopen van ,PU1waler iJit doot dit bcdrij£gemaakte .
che.mische luchtwas!crs h¢stemd voor
de in.tms'ieve v!!lehoudr;:rij. Het t:pui·
water betf¢ft !!let! stik"tothoudende
zwavelme.qtstof, die verkregOD wordi'
door ammoniakhoudend.ti ~tallucht
door ftItetelemtn.texr Ie le,iden ~p detC
met e.tn verdun de oploSSJJ18 van twavetmur in water te regeuoreren on.der
vorttting 11M ammoniumaulfao.t, An.n
deze ontheffing worden de volgende
v{Jorwaarden verbondtm.;· .
I. ftet product moet worden a,allgedl,1id met: St(kstoEhoudende !;Wav!)l·
meststof,
2. Het product moet voldoen aan (Ie
vOlgeudc eisen:
- ten mmste 2,5% stilaltor (N)totllal,
In de vonn van ammoniumstikBtof;
- (eD ~luil.e 7,5% zwavclzuutanhydride (SO) , oplosbaar jn water:
...: pH ten. hoogste 4.
j, Het product meet qua samellste~·.
ling eo hoedllnigheld overcQnko,men
tnet een aIlO bet RIKlLT Instituut
voot Voedselveiligheid AlUIgeboden
en onder no. RIKOI39289 onderzpeht
m<m~ter.

.
5, Het' geht'l!.iks- Cn doserin gsvoor-.
schrift dient Ie wordell opge9teld
overeenkorostig de. ncbtlijnen van de
overheid en ter goedkeuring ~jD
voorgelegd aan de Commissie Vtln
D¢skundigeo inza'k.c Meststoi'fcnbesluit 1977. .
6. ADe partljen spuiwater die als meststofwordcn vervoerd en verhandcld
d!e1'\¢n Ie worden gee.nalY11e:erd op
hun gcgarl1lldeerde samenlltel1ing, '
conForm de bii RIKJLT in gcbruik
~ijudo methoden. Hel sobruik van cen
hlorvll1l afwijktnde anlltysemethodc is
pas toegcstaan, nadat Is IIRngotoond
dal dEl~ afwijkc.nde. a.na.l.Y8C1tllet"o~e
vc.rkriJgbaar J!i met de bU RH<l LTn;
ge:bruik zijDde methoden.
7. Voorwllarde 6 komt te ven1'al1en
n l\dllt un de analy,ereSlJltaten van trm
minste 20 pactijcn door de ComlDj s.~ie
van Deskundlge in1..nkc het M\\,~~tof·
fenbeslult ;s vaslgesteld dat de sprelding In de gehaJtet1 Ran .~t~!tor (I'l)
totaal en zwf\.ve!;;uvranhydride (SO,)
'. oplosbI1Rr,'in watef geringer is dan
0,5% ~bsol uut ten op7.fchte van generiek gegarai'tdcerde gehelten .
8. Op dcze outhefflng ? Ijll VOOf bet
ovcrige de bepalingcn vlln het Mests tO.tfen~51ult 1911 en de Mcst~ tolfen 
beschikking 1977 van toepassing .
9. )Jere 011 theffillg, op grond Van het
Me$tstofteobe.~I~ljt 1977, last eventu·
eel VM toepnssingzijnde eisen or
andere bepBlingel\, [Ilet us me uit
hoofde Vlln algemene milleu\vctgeving
en van de Me9lstoffenwet, onvel'let.
10. Deze ontheffing wl)r~.t vedeend
voor dc duur va11 drie (3) jaar cn
I.teedt in werkinl:\ op de dag van puhli-

4. Bij het vervoer~ en verkopel),moeten een afleverinssbot:\ alsme.de een
georuiks, e1I dOr.eriD:f'F. ObttIC~~
wordeo vt'r~ttck:t, belde ln~t de vo!)r·
catic in (lc Stallts~ourant.
ge.<lohreve1l,·aaodindingli'tt,lbe ~eve..
rinS~bOD di¢nt infol'$lltie te i¢ven . De direc/e1JT'-gel1p.raa[/Andhnuw.
over he! bedrijfw8arvan tie . ..'. Natuur En Voad.M{kwali/eil,
d~sbelroffef)d~ par,tij spw\vitf;;r
·A.N. van del 2mlde.
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Ontheffingsbeschikking verbodsbepalingen meststoffen.
(TRC 2006/3951)

Geachte heer Sanders,
Krachtens de Ontheffingsbeschikking verbodsbepalingen meststoffen (Stert. 230, 1977,
Stcrt. 250, 1979) en gelet op de artikelen 7 en 8 van het Meststoffenbesluit 1977 (5tb. 459)
verleen ik hierbij een ontheffing van de verbodsbepalingen van het Meststoffenbesluit
1977 voor het als rneststof vervoeren en verkopen van spuiwater uit door uw bedrijf
gemaakte chemische [uchtwassers bestemd voor de intensieve veehouderij. Het spuiwater
betreft een stikstofhoudende zwavelmeststof, die verkregen wordt door ammoniakhoudende staLlucht doer filterelementen te leiden en deze met een verdunde oplossing
van zwave[zuur in water te regenereren onder vorming van ammoniumsu[faat. Aan deze
ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:

Mirdsterie '.'an

L ~r.dbou~·""

NalUur en Voecl sel kwa liteit
Dir ec tie La nd b ouw
Bez u idenh outsewe g 73
Po stadre s: Postbus 204012500 EK ' s-Grave nh age

Tele fo on : 07 0 - 3786868
Fa x: 070 - 37861 00

Het product moet worden aangeduid met: Stikstofhoudende zwave[meststof.
Het product moet voldoen aan de volgende ";sen:
- ten minste 2,5% stikstof (N) totaal, in de vorm van ammoniumstikstof;
- ten minste 7,5% zwave[zuuranhydride (50 3 ), oplosbaar in water;
- pH ten hoogste 4,
Het product moet qua samenstelling en hoedanigheid overeenkomen met een aan het
RIKILT Instituut voor Voedselveiligheid aangeboden en onder no. RIKo13928g onderzocht
monster.
Bij het vervoeren en verkopen moeten een afleveringsbon alsmede een gebruiks- en
doseringsvoorschrift worden verstrekt, beide met de voorgeschreven aanduidingen.
De afleveringsbon dient informatie te geven over het bedrijf waarvan de desbetreffende
partij spuiwater afkomstig is. Het gebruiks- en doseringsvoorschrift dient te worden
opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de overheid en ter goedkeuring zijn
voorgelegd aan de Commissie van Deskundigen inzake Meststoffenbes[uit 1977.
Alle partijen spuiwater die als meststof worden vervoerd en verhandeld dienen te worden
geanalyseerd op hun gegarandeerde samenstelling, conform de bij RIKILT in gebruik
zijnde methoden . Het gebruik van een hiervan afwijkende analysemethode is pas
toegestaan, nadat is aangetoond dat deze afwijkende analysemethode verkrijgbaar is met
de bij RIKILT in gebruik zijnde methoden.
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Voorwaarde 4 komt te vervallen nadat ui! de analyseresultaten van ten minste 20 partijen
door de Commissie van Deskundige inzake het Meststoffenbesluit is vastgesteld dat de
spreiding in de geha tten aan stikstof IN) totaal en zwavelzuuranhydride (SO)) oplosbaar in
water geringer is dan 0,5% absoluut ten opzichte van generiek gegarandeerde gehalten.
Op deze ont heffing zijn voor he! overige de be paling en van het Meststoffenbesluit 1977
en de Meststoffenbeschikking 1977 van toepassing.
Deze ontheffing, op grand van het Meststoffenbesluit 1977, laat eventueel van toe passing
zijnde eisen of andere bepalingen, met name uit hoafde van algemene milieuwetgeving
en van de Meststoffenwet. onvedet.
Deze ontheffing wordt verteend voor de duur van drie (3) jaar en treedt in werking op de
dag van publicatie in de Staatscourant.
DE DIRECTEU R-GENE RAAL LANOBOUW,
NATU UR EN VOEDSElKWALITEIT,

prof. dr. A . . van der Zande

cc
- Directeur la ndbouw
- RIKILT Instituut voor Voedselveiligheid
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Geachte heer Sanders,
In reactie op de toegezonden aanvullende informatie betreffende de aanvraag voor
ontheffing voor spuiwater deel ik u het volgende mee.

Onthefflngsaanvraag voor Unl
stikstoihoudende
zwavalma.htof 12)
Pr.nr. 71.713.01
OIlS K£NM(IIK

06/RIK0512
f!Ei-IA"O£1.0

DOO~

Ing. J.J_M. Dries ... n

De aanvullende informatie geeft een reactie op de vragen in onze brief met kenmerk
04jRIK0457 van 8 oktober 2004. Per vraag wordt op de reactie ingegaan. De vragen
uit onze brief zijn hierbij verkort overgerlOmen.
1. Er dient dUidelijkhe/d te worden verstrek over de wi/ze waarop de partijen zu//en
wfJrden vervoerd en verkocht. Wordt het spuiwater van e/ke luchtwasser afzonderlijk
verhandeld of worden partijen van verschillende luchtwassers samengevoegd en
vervo!gens verhande/d of is er sprake van een combinatie van be/de genoemde
vormen van vervoer en verkoop?
De firma verstrekt duidelijkheid. Het spuiwater wordt per bedrijf opgeslagen en door de
handelaars van Ganzewinkel en/of van der Linden Veghel opgehaald en in de landbouw
afgezet. Per keer wordt gemiddeld 30 mj opgehaald. De partij wordt of direct afgeleverd
of met andere partijen opgeslagen in silo's of afzonderlijk gecoate opslagputten op het
bedrijf van de handelaars. Beide vormen van vervoer en verkoop komen derhalve voor.

OOOR~IESNUMMU

(0317) 47 55 74
( .~",,~

'a.p.drloason@wur.nl

RIKILT

Inetltuut voor Voadselvollillheid
Postbut 230
6700 AE Wagonlngen
HIQ(~l;OfI£S

Gebouwnr. 123
Bornaestgee 45
6708 PO Wageningon
I ElUOOt-l

103171 4754 22

2.

Over de zw8velzuur die word! gebruikt dient a/snag productinformatie fe worden
overge/egd.
Uitvoerige informatie over het product zwavelzuur dat a!s grondstof gebruikt wordt bij de
chemische luchtwassers wordt verstrekt. Het product zwavelzuur is nauwelijks belast
met zware metalen en arseen.
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3.

Er dient helderheid fe worden gegeven of het product een suspensie is of een
he/dere v/oeistof.
Het product is een heldere vloeistof.
4.

De representativtteil van de verstrekte analyse van lIet product voor a/Ie chemische
/uchtwassers dient fe worden aangetoond. Daartoe is informatie Ilodig over de
variatie in gehalten aan waardegevende bestandde/en tussen de /ocat/e en in de hjd
(gemidde/d, mediaan, standaardafwijking en aanlD! waarnemingen).
Er is een nadere toelichting gegeven bij de technlel{ van de chemisch luchtwasser. De
techniek is voor aile installaties gelijk. De besturing van de luchtwasser is gebaseerd op
de zuurgraad van de wasvloeistof (pH) die constant automatisch gemeten wordt (vermoedelijk wordt hier bedoeld dat de pH continu gemeten wordt!). Aan water wordt zwavelzuur
toegevoegd tot pH 0,5 . Door opgevangen ammoniak stijgt de pH tot de waarde 4.
Oaarna wordt weer aangezuurd tot pH 0,5. Deze cyc!us wordt in totaal 5 maal uitge-

RIKll Tis geaccrediteerd ap basis

van ISO 17025. De betrellende
testen

st~an

vermeld op Vll'lw.rva.nl

onder numme' L014 .

Wageningen UR (Wageningen
Universiteit & Researchcentruml is
een samenwerk;ngsverband tussen
OLD en Wageninge" Universiteit.

voerd. Het geleidingsvermogen is daarna dusdanig hoog dat het waswater geloosd
wordt.
De cyclus is afhankeJijk van de diersoort waardoor verschillen in ammoniakconcentratie
in de stalJen ontstaat. Volgens opgave worden hierdoor per Jocatie wei verschillen in de
hoeveelheden spuiwater veroorzaakt maar het spuiwater heeft altijd een constante
samensteliing. U geeft aan dat de analyse van het RIKILT (RIK0139289, 16/01/2005)
representatief is voer aile partijen spujwater.

5. De gebrU/ks- en doseringsvoorschriften dienen te worden aangepast
De gevraagde aanpassingen zijn aangebracht.

6. Er dient een fljst te worden verstrekt van locaties waar he! spuiwater vrijkomt
Uheeft een lijst verstrekt van 30 operationele luchtwasinstalJaties en een aanvullende Ijist
met 12 luchtwasinstallatie die in de peri ode van 15 februari tim 15 april inwerking
gesteld zullen gaan worden. Er ziin daardoor nu 42 installaties in bedriif.

RIKIL T-ana/yserapport RIK0139289 -16/01/2005
De zuurgraad van het product is 3,86. Het totaalstikstofgehalte is 2,7% en het ammoniumstikstofgehalte is 2,6%. Nitraat werd niet aangetoond. Het S03-gehalte is 7,9%.
Hieruit is een molverhouding tussen N en S van 1,95 af te leiden. De in onze brief met
kenmerk 04/RIK0457 van 8 oktober 2004 gesignaleerde overmaat aan ammonium bij
een pH van 4 wordt bij deze identiteitsvastlegging niet vastgesteld. De theoretisch
verwachte molverhouding wordt gevonden, Er is kennelijk sprake van verschillen tussen
de methode van analyse die gelden veer de identiteitsvastlegging van meststoffen en die
waarop de door u aangereikte analysestaten berusten.
Het spuiwater is nauwelijks belast met zware metalen en arseen. Bij gebruik als
zwavelmeststof doorstaat het product de milieutoets.

Conc/usie
Met inachtneming van de beoordeling gegeven in onze brief met kenmerk OVRIK0457
van 8 oktober 2004 is afdeende gereageerd ap de vragen. De identiteitsvastlegging van
het product spuiwater uitgevoerd door het RIKIL T toont aan dat het product be staat uit
een ammoniumsulf~atoplossing in water met een pH van 4. Het is aannemelijk dat het
product ondanks verschillende productielocaties bij een volledig julst bestulJrd proces
constant in samenstelling in plaats en tijd zal zijn.
De Directeur Generaal van het ministerie van LNV zal VJorden geadviseerd om aan uw
bedrljf als producent van de apparatuur van de luchtwasser een ontheffing te verlenen.
Daarbij zal o.a. als voorwaarde worden gesteld dat per partij een afJeveringsbon met de
herkomst aan de afnemer moet worden verstrekt teneinde de herkomst van een partij
spuiwater te kunnen traceren.
Ook zal de voorwaarde worden opgenomen om na een nader te bepalen periode
uitsluitsel te geven over de varlatie In de samenstelling van spuiwater in de tijd. Daarmee
wordt inzicht verkregen of storingen of afwjjkingen op lecaties voorkomen waardoor de
samenstelling van spuiwater wijzlgt.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd.

ce. Ir. P.A.1. Ehlert (Alterra), Ing. P.H. Hotsmajlng. J.W.M. Jansen (Ministerie van LNV),
Dr.ir, G. Velthof (Alterra)
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Procesbeschrijving
VP-System Agro America
(Voesten-Kamp BV)
Zie oak bijlage "Schematische weargave VP .... ystem"
Vooraf
De firma VP-Kasag GmbH, gevestigd te Spreitenbaeh (CH) is aen firma die zich
bezighoudt met het reinigen en seheiden van vloeibare stromen. Een van die
stromen is onder andere oak mest. Het VP-System werkt met een techniek op basis
van filtratie. Deze teehniek draait al sinds meerdere jaren, op veebedrijven, in
Zwitserland, waar milieu hoog in het vaandel staat en mestaanwending onder
strenge normen is geregeld.
In samenwerking met de firma VP-Kassg, heeft Agro America B,V. hot systeem
verder ontwikkeld voor de intensieve veehouderij, zoals wij die kennen hier in WestEuropa.
Het VP.System is in te delen in 3 stappen. (Zie processchema Bijlage I) Deze
worden hieronder puntsgewijs toegelicht. Doel van de verwerking is het maken van
producten, die als kunstmestvervanger, op de jUiste momenten kunnen worden
ingezet. Met als eis het voldoen aan de Europese veterinaire richtlijnen, waaronder
het vrij zijn van salmonella- en entero bacterien .

1.Dekanter
De aangevoerde varkensmest, wordt met behulp van een dekanter (centrifuge)
gescheiden in aan vloeibare, dunne fractie en een vasta fractie. De vasta stapelbare
fraetie uit de dekanter heeft 2 afzetopties.
Optie A is het stomen of het aanzuren van deze fractie waardoor deze
gehygi~ni8eerd, en daardoor op export naar het buitanland mag.
Optie B is het composteren van deze fraetie, hierdoor is deze fractie ook
Qehygi~niseerd an mag deze ook, al dan niet gekorreld en gepalleteerd, op export
naar het buitenland.
Beide opties zijn door VWA I RW erkend, De dunne fraetie, welk ea 85% van het
volume is, wordt verder verwerkt met het VP-System.
2. Ultra-Filtratie

Ultra Filtratie is een techniek die berust op filtreren, Om te kunnen voldoen aan de
Europese veterinaire Richtlijnen, en herbesmetting te voorkomen, wordt de dunne
fractie , afkomstig uit de dekanter. batchgewijs in de Ultra-Filtratie verwerkt. Per batch
wordt de dunne fractie door de UltrarFiltratie membranen geleid. Deze membranen
bestaan uit een keramisch materiaal, met daarop aangebracht een laag waardoor
Voesten-Kamp BV
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uitsluitend anorganisch materiaal heen ksn. Hierdoor is de vloeistof die hierdoor is
geweest gegarandeerd vrij van bacterien en virussen.
De organische fraetie, die niet door het membraan doorgelaten wordt, bevat aile
organisehe stoffen ult de ingaande fraetie. Door het onttrekken van de vloeistof aan
de dunne fractie, wordt de mest verder ingedikt. Het overblijvende volume wordt
hierdoor steeds kleiner.
Door het blijven rondpompen van deze steeds kleiner wordende massa, loopt de
temperatuur in het proces dermate op, dat ook dit volume vrij wordt van bacteri~n.
Het gehele proces wordt, middels computertechnieken, vooraf ingesteld, gestuurd en
continu gecontroleerd om er uiteindelljk zeker van te zijn. dat het eindproduct
gegarandeerd voldoet aan de vraag van de sfnemer.
Het eindproduct kan op deze wijze op maat geleverd worden afhankelijk van een
grondsoort of een speeifieke teelt.
Van elke batch wordt een diagram afgedrukt met de daarop ingestelde gegevens en
gecontrofeerde metingen. Zodat men altijd van elke batch de waarden terug kan
vinden.
De dunne fractie. afkomstig uit de Ultra-Filtratie. wordt verder verwerkt in de
vofgende stap van het VP-System: de Omgekeerde Osmose.
De ingedikte fractie uit de Ultra-Filtratle bevat hoofdzakelijk fosfaten en de
organi8che stlkstof.
3. Omgekaarde Osmose
Omgekeerde Osmose is een techniek, die wederom berust op filtreren . Om oak het
eindproduct van de omgekeerde osmose te kunnen volledig garanderen, wordt ook
de dunne fractie uit de Ultra-Filtratie batchgewijs verwerkt. De werking van
omgekeerde osmose is vergelijkbaar met die van Ultra-Flltratie. De membranen,
welke in de omgekeerde osmose installatie, worden gebruikt, bevatten een laag waar
enkel zuiver water heen kan. Asn de dunne fractie uit de Ultra-Filtratie wordt dus
water onttrokken.
Hierdoor wordt het volume verder gereduceerd en lopen de gehaltes van minerafen
in het product op tot een vooraf ingestefde waarde. Hierdoor kan dus ook het
eindproduct op maat geleverd worden en voldoen aan de vraag van de afnemer.
Deze ingedikte fractie uit de Omgekeerde Osmose, bevat hoofdzakelijk:
anorganische stikstof, kalium en magnesium. Oit gehele proces van Omgekeerde
Osmose, wordt net als bij Ultra-Filtratie, vooraf ingesteld, gestuurd en continu
gemeten.

Voesten-Kwnp BY

Tot Slot
Zoal hierboven beschreven voldoel het VP-System aan de Europese veterinaire
Richtlijnen. Het VP-System is ook erkend door de Nederlandse overheid. (Wl/AJRW
zie bijlage II)
Tevens is het VP-System oak erkend als mestverwerkinginstallatie, zodat deze ook
voldoet aan de Nederlandse Mestwetgeving. (zie bijlage /II).
Om deze erkenningen te behouden worden er door de RW regelmatig, en
onaangekondigd, controles uitgevoerd op installatie en producten, door middel van
bemonstering en inz8ge in de meetresultaten van de charges van de verwerkte
producten.
Bijlage I : Processchema

Voesten-Kamp BV

Filtreertechniek

Herikstraat 18
5993 GL Maasbree (L)
Nederland
Tel. +31 77 4657360
Fax. +31 77 4657361
E-mail.Maurice@ortmans.nl

Th. Willems
Hoebertweg 15
5966 ND America (L)
Nederland
Tel. +31 77 4641525
Fax. +31 77 4641950
E-mail.willems@agroamerica.nl
Internet: www.agroamerica.nl

Schematische weergave VP-System
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Filtreertecbniek
Producten uit het VP-System worden ingezet als kunstmestvervanger in zowel
binnen- als buitenland.

Overzicht van de verschillende producten met hun kenmerken

Productnaam
Am.orga
Am.zil
Am.gold

N (organisch) N (anorganisch)

P

K

++++
---

++
---

+
++
++++

+
++
++++

Contactpersonen :
Th. Willems
Hoebertweg 15
5966 ND America (L)
Nederland
Tel. +31 77 4641525
Fax. +31 774641950
E-mail.willems@agroamerica.nl
Internet: www.agroamerica.nl

M . Ortmans
Herikstraat 18
5993 GL Maasbree (L)
Nederland
Tel. +31 77 4657360
Fax. +31 77 4657361
E-mail.Maurice@ortmans.nl
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Jaarlijkse mestproductie van de inrichtinq aan de Polderweq 1 te Nijensleek
Oierbezetting
Oiersoort

Diercategorie

Stals,ysteem

Aantal
dieren

5xeretie ,
J!)er cli~r
peT jaar

Excretie
per jaar
m3

, m~

Fokschapen (aile vrouwlijke
schapen di,e ten minsteeenmaal
hebben gelammerd, incl aile
schapen tot een gewicht van
ca. 25 kg .)

550 .4:lIe

150

0,82

123,00

Fokzeugen, inclusief biggen
tot een gewicht van 25 kg.
(tenminste Mnmaal gedekte of
ge'lnsemineerde zeugen, guste
zeugen , gedekte maar noch niet
dragende zeugen, zeugen met
biggen, waarvan de biggen
worden gehouden tot een
gewicht van ca. 25 kg. Ook opfokzeugen waarvan de biggen op het
eigen bedrijf worden gehouden.

401 :clrijfmest

1.375

4,20

5.775,00

Dekberen (Dekrijpe beren, ook
zoekberen v.an exact 7 mnd

406

d~ijfl'nest

11

·~ , (i)0

33,00

Opfokzeugen jonger dan 7 mnd
Uonge zeugen, nooit gedekt of
ge'(nsemineerd , gehouden voor
de fokkerij van 25 kg tot 7 mnd)

402cl rijfrnest

224

1,70

380,80

Vleesvarkens (varkens die worden
gehouden voor de slacht vanaf ca.
25 kg of iets lichter tot ca. 110 kg.
Ook biggen , afkomstig van het eigen
gesloten bedrijf vanaf exact 25 kg.)

411 dfijfhleSt

8.208

Totale mestproductie per jaar [m3]:

10.506,24

16.818,04

MestverwerkitJg:
De geproduceerde varkensmest zal op het bedrijf verwerkt worden met behulp van het VP-systeem
van Agro America BV
Totale hoeveelhejd te verwerken mest per jaar [m3]: 16.695,04
aanwezige %OS in mest van fokvarkens en beren
aanwezige %DS in mest van vleesvarkens en opfokzeugen

2,00
6,00

Overzicht meststromen:
Totale hoeveelheid te verwerken mest per jaar [m3]:
Gemiddeld droge stof gehalte [%]:
Totale hoeveelheid droge stof [ton]:

Stap 1, DEKANTER
capaciteit decanter 5 tot 6 m3/uur
werkingsduur ca 60 uur per week
werkingsduur ca 2,5 dag per week

doorstroom naar stap 2:

Stap 2, ULTRA FILTRATIE
werkingsduur: continue

doorstroom naar stap 3:

Stap 3, OMGEKEERDE OSMOSE:
werkingsduur: continue

overig product (helder water):

16.695,04
4,57
763,76

40 % van massa DS, droge stofgehalte 30%
1.018 m 3 per jaar stapelbare mest
21,54 ton / week
opslag in containers
16,00 ton / container
1,35 containers per week afvoeren

15.677,04 m3 per jaar
301,48 m 3/week, opslag in tussenopslag (nummer 1)

16 % van volume, droge stofgehalte 10%
2.137 m 3 per jaar exportwaardige mest
41,1 m3 per week
bevat totaal P en organisch N
opslag in bovengrondse mestopslag (nummer 2)

13.540,04 m3 per jaar
37,10 m3/dag, opslag in tussenopslag (nummer 3)

16 % van volume
2.671 m 3 per jaar exportwaardige mest
51 m 3 per week
Kunstmestvervanger, bevat Anorganisch N, K
ops!ag in bovengronds mestops!ag (nummer 4)

10.869,04 m 3 per jaar
29,78 m3 per dag
1,24 m3 per uur
opslag in ondergrondse opslag (nummer 5)

Om de hoeveelheid eindproduct (schoon water) te verminderen wordt dit water gebruikt voor:
- water t.b.v. de luchtwasser
- reinigingswater t.b.v. reinigen stalien
- reinigen vrachtwagens

Slroomverbrulk mestverwerking
,-

~

type / soort motor:
mestaanvoerpom p
decanter
mesttransportvijzel
mestpompen
UF Ultra Fi.ltratie
pomp UF
OU Omgekeerde osmose
pomp OU

aantal
1

1
1
4

1
1
1
1

vermogen
[kW/h]

aantal
aantal
stroom
dagen/week weken/jaar verbru lkljaar
2,5
6
52
1.560
24
2,5
52
62.400
24
2,5
52
3.120
7
52
2.912
1
24
7
52
131 .040
7
52
10.920
6
7
52
131 .040
24
7
52
10.920
6
Totaal stroomverbruik per jaar [kW]:
353.912

draaiuren
perdag

2
20
1
2
15

5
15

5

Info inzake reiniging en ontsmettin2 van de bedriifsgebouwen
;

De stallen, m.u.v. de dekafdeling en de afdelingen waar dragende zeugen in worden
gehuisvest (stal no. 1,2 en 10), worden regelmatig gereinigd. Dit reinigen gebeurt in principe
nadat er dieren een ronde in gehuisvest zijn geweest. Bijvoorbeeld bij de kraamhokken is dit
een keer in de 5 weken, bij de biggenafdelingen is dit een keer in de 7 - 8 weken.
Indien de stall en worden gereinigd dan vinden de volgende handelingen plaats;
1. droog voorreinigen zoals mestresten opruimen;
2. inweken
3. reinigen met een hogedrukreiniger. Ten behoeve van dit reinigen wordt een
reinigingsmiddel gebruikt.
4. na het reinigen worden de afdelingen ontsmet. Ten behoeve van het ontsmetten wordt
een ontsmettingsmiddel gebruikt.
Op het bedrijf vindt opslag plaats van reiniging- en ontsmettingsmiddelen. De meest
toegepaste middelen zijn:
• Natriumhydroxide;
• Natriumhypochloriet;
• MS Megades.

De veiligheidsinformatiebladen van deze producten zijn als bijlage bijgevoegd
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c: BI~end

Symbool 8 : Bijlende
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1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP I ONDERNEMING
Handelsnaam
Chemische familie
Gebruik
Bedrijfsidentificatie

: Natriumhydroxide 33%
: Basen .
; Industrieel.

Telefoonnr. in noodgeval

: NL-Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Tel +31 3027 48 888 (uitsluitend
voor een behandelend arts bij vergiftiging)
BE - Anti-gif centrum: Tel +32.70.245.245

: Quaron
NL - Noordweg 3 - 3336 LH Zwijndrecht - Tel. :+31 786250000
BE - Rue des Sablieres 1 -7522 Tournai Blandain - Tel.:+32 69881000
FR - 12, Rue de la Rache - BP 57 - 59481 Haubourdin Cedex - Tel.:+33 320175700

2 SAM ENSTELLING IINFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.
Naam Component
Natriumhydroxlde

Verdefe inlichtingen

Waarde(nl
30 lot 100 %

CAS nr
1310-73·2

EG nr.
215-185-5

EGindex
011-002-00-6

Indellnq
C; R35

: De volledige tekst van elke R-zin : zie rubriek 16.

3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Gevaarsidentifikatie
Belangrijkste risico's

: Bijtend.
: R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN
Eerste hulp maatregelen
- inademing

; Laten rusten. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen . Onmiddellijk een arts
raadplegen.

- Kontakt met de huid

: Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en
water, vervolgens spoelen met warm water.

- Kontakt met de ogen

: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.

-Inslikken

: NIET LATEN BRAKEN.
De mond spoelen.
Grote hoeveelheden water geven.
Onmiddellijk een dokter bellen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Brandklasse
Blusmiddelen

: Niet brandbaar.
: Adequate middelen gebruiken om aangrenzende branden te bestrijden.

bladzijde : 2

VEltlGHEIDSINFORMATIEBLAD

Revisie' nr :2
Datum : 30/5/2006
Vervangt: 13/12/2005

Natriumhydroxide 33%

BA25068

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
: Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen . Vermijd indringing in de
grond.
De residu's mogen met water worden weggespoeld .
Reinigingsmethoden
: Indien veel vloeistof wordt gemorst, moet al het personeel onmiddellijk worden
geavacueerd en moet de ruimte worden geventileerd.
• op de grond

Het produkt indijken om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaaL

7 HANTERING EN OPSLAG
Aigemeen
Voorzorgen tijdens behandeling en
opslag

Opslag
Opslag • buiten het bereik van

: Vermijd onnodige blootstelling.
Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriale
hygiene en veiligheid.
Niet roken.
: In goed gesloten vaten en in een goed geventileerde ruimte, niet blootgesteld aan
warmte, vonken en open vuur.
: Zuren

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING I PERSOONLlJKE BESCHERMING
Persoonlijke bescherming
• Ademhalingsbescherming
• Handbescherming
• Oogbescherming

• Huidbescherming
• Hoofdbescherming
·Inslikken
Industriale hygiene

: Goedgekeurd stof· of nevelademhalingstoestel moet worden gebruikt indien
stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit produkt.
: Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicalien bestand zijn.
: Een oogbescherming, inclusief een chemische spatbril en een gelaatsbescherming,
moet worden gedragen wanneer een gevaar bestaat voor oogcontact door
vloeistofspatten of luchtdeeltjes.
: Ais het contact met de huid mogelijk is, beschermende kleding dragen inclusief
handschoenen, schort en mouwen, laarzen, hoofd· en gelaatsbecherming.
: Geen.
Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

~®

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Fysische toestand
Kleur
Geur
pH waarde

: Vloeibaar.
: Kleurloos.
: Kenmerkend.

: 14.0 (20°C)

Dampspanning [hPa] 20°C

: 23.0

Viscositeit (mPa.s)
Dichtheid

: 15

Oplosbaarheid in water [gf100ml]

: Mengbaar in aile verhoudingen

: 1.36 g/cm3
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10STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit
Gevaarlijke reakties

Te verrnijden stoffen

: Stabiel onder normale omstandigheden.
: Reageert sterk met:
Zuren
Alkalimetalen onder vorming van een brandbaar gas (waterstof).
: Sterke zuren.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Informatie over toxiciteit
Acute giftigheid
Effecten bij Inslikken
Effecten bij huidcontact
Effecten bij inaderning
Effecten bij oogcontact

:
:
:
:

Irritatie van de mondwand, de keel, de maag en darmkanaal.
Het is gebleken dat dit produkt de huid hevig irriteert.
Irriterend voor de ademhalingswegen.
Zeer sterke oogirritant.

12 MILlEU-INFORMATIE
Informatie betreffende ecologische
effecten
Mobiliteit
Voor de ingredienten
Natriurnhydroxide
Nationale voorschriften
WGK klasse (Duitsland)
Aig. Beoordelings Methodiek(NL)

: Produkt oplosbaar in water.
: LC50-96 Uur - vis [mgll) : 45.4
: 48 Uur-EC50 - Daphnia magna [mg/LJ : 33-100
: WGK 1 (D) :Weinig gevaarlijk voor water
: Waterbezwaarlijkheid 11
Saneringsinspanning B

1'3 IN'STRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Verwijderingsrnethode

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationals
voorschriften.
VerwiJdering van bevuilde verpakking : Na laatste gebruik, de verpakking goed ledigen en afsluiten.

14 INf'ORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Aigernene inforrnatie
UN Nr

: 1824

- Klasse
• Verpakkingsgroep
ADR·Etikettering

: 8

• Gevarenplaat
Juiste vervoersnaarn

: 80
: UN1824 NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, 8, II

: II

A
T

Zeevervoer
• EMS·Nr

: F-A, S-8
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15 WETTELlJK VERPLICHTE INFORMATIE
EG etikettering

: Indeling en etikettering volgens de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en hun
laatste aanpassingen aan de vooruitgang van de techniek.

Symbo(o)l(en)

Bijtend.
Bevat
R·Zinnen
S·Zinnen

Natriumhydroxide
R35 : Veroorzaakt ernstige brandwonden.
: S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

16 OVERIGE INFORMATIE
Lijst van relevante R·zinnen

: R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden.

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Richtlijn 2001/58/EEC van de EEG Commissie.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave zijn aangeduid met "." links van het blad.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELlJKHEID : De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten,
betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct ge"fmpliceerd - betreffende de
correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle
en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen
enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op
welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt
Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Ais het produkt wordt gebruikt als
een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.
Elnde van document
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C : Bijtend

Symbool 8 : Bijtende
stot.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAATEN DE VENNOOTSCHAP I ONDERNEMING
Handelsnaam
Chemlsche famille
Gebruik
Bedrijfsidentificatie

Telefoonnr. in noodgeval

: Natriumhypochloriet 150 gil
: Gechloreerd.
: Industriee!.
: Quaron
NL - Noordweg 3 - 3336 LH Zwijndrecht - Tel. :+31 786250000
BE - Rue des Sablieres 1 - 7522 Tournai Blandain - Tel.:+32 69881000
FR - 12, Rue de la Rache - BP 57 - 59481 Haubourdin Cedex - Tel.:+33
320175700
: NL-Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Tel +31 302748888 (uitsluitend
voor een behandelend arts bij vergiftiging)
BE - Anti-gif centrum : Tel +32.70.245.245

2 SAMENSTELLING IINFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen .
Naam Component
Natrlumhypochlorlet

Verdere inlichtingen

Waarde(n)
ca 15%

CAS nr
7681·52-9

EG nr.
231-668-3

EG index
017-011-00-1

Indellng
R31
C; R34
N;R50

: De volledige tekst van elke R-zin : zie rubriek 16.

3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Gevaars identifikatie
Belangrijkste rislco's

: Milieugevaarlijk
Bijtend.
: R31 : Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
R34 : Veroorzaakt brandwonden.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN
Eerste hulp rnaatregelen
·Inaderning
• Kontakt met de huld

• Kontakt met de ogen

·Inslikken

QUARON N.V.

: Laten rusten. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Onmiddellijk een arts
raadplegen.
: Medische assistentie inroepan .
Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huld wassen met zachte zeep en
water, vervolgens spoelen met warm water.
: Medische hulp inroepen .
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch ad vies inwinnen.
: NIET LATEN BRAKEN.
De mond spoelen.
Grote hoeveelheden water geven.
Onmiddellijk een dokter bellen.
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5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Brandklasse

: Niet brandbaar.

Blusmiddelen

: Adequate middelen gebruiken om aangrenzende branden te bestrijden.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

: Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

Voorzorgsmaatregelen voor het
milieu

: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Vermijd indringing in de
grond.
De residu's mogen met water worden weggespoeld.

Reinigingsmethoden

: Indien veel vloeistof wordt gemorst, moet al het personeel onmiddellijk worden
geevacueerd en moet de ruimte worden geventileerd.

- op de grond

: Het produkt indijken om het te recupereren of te absorberen met geschikt
materiaal.

7 HANTERING EN OPSLAG
Aigemeen
Voorzorgen tijdens behandeling en
opslag

: Vermijd onnodige blootstelling.
Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriele
hygiene en veiligheid.
Niet roken.

Opslag

: Opslaan in een droge, koele ruimte.
In goed gesloten vaten en in een goed geventileerde ruimte, niet blootgesteld aan
warmte, vonken en open vuur.

Opslag - buiten het bereik van

: Brandbare stoffen. Reductiemiddelen

luren

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING I PERSOONLlJKE BESCHERMING
Persoonlijke bescherming
- Ademhalingsbescherming

: Goedgekeurd stof- of nevelademhalingstoestel moet worden gebruikt indien
stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit produkt.

- Handbescherming

: Geschikte hand schoen en dragen die tegen relevante chemicalien bestand zijn.
: Een oogbescherming, inclusief een chemische spatbril en een
gelaatsbescherming, moet worden gedragen wanneer een gevaar bestaat voor
oogcontact door vloeistofspatten of luchtdeeltjes.

- Oogbescherming

- Huidbescherming

: Ais het contact met de huid mogelijk is, beschermende kleding dragen inclusief
handschoenen, schort en mouwen, laarzen, hoofd- en gelaatsbecherming.

- Hoofdbescherming

: Geen.

-Inslikken

: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

IndustriiHe hygiene

®®

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Fysische toestand

: Vloeibaar.

Kleur

: Licht geel

Geur

: Chloor
: >11

pH waarde
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9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (vervolg)
Dampspanning [hPa) 2DOC
Viscositeit (mPa.s)
Dichtheid
Oplosbaarheid in water [g/1 DDml)

:
:
:
:

20
2.6
1.20 glcm3
Mengbaar in aile verhoudingen

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit
Gevaarlijke reakties

Te vermijden condities

: Stabiel onder norma Ie omstandigheden.
: Reageert sterk met :
Zuren
Reductiemiddelen (brandbare stoffen).
: Hitte, vonken, vlammen, vermijden

Te vermijden stoffen

: Reductiemiddelen
Brandbare stoffen.
Metalen.
Sterke zuren .

Gevaarlijke ontbindingsproducten

: Zuivere zuurstof.
Chloor

11 l'OXICOLOGISCHE INFORMATIE
Informatle over toxiciteit
Acute giftigheld
Effecten blj inslikken
Effecten bij huidcontact
Effecten bij inademing
Effecten blj oogcontact

: Irritatie van de mondwand, de keel, de maag en darmkanaal.
: Het is gebleken dat dit produkt de huid hevig irriteert.
: Irriterend voor de ademhalingswegen .
: Zeer sterke oogirritant.

12 MILlEU-INFORMATII:
Informatie betreffende ecologische
effecten
Mobiliteit

: Produkt oplosbaar in water.

Voor de ingredienten
Natriumhypochloriet

: LC50-96 Uur - vis [mg/l] : 0.026-0.038

Nationale voorschriften
WGK klasse (Duitsland)
Alg. Beoordelings Methodiek(NL)

: WGK 2 (D): gevaarlijk voor water
: Waterbezwaarlijkheid 5
Saneringsinspanning B

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJOERING
Verwijderingsmethode

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften.

Verwijdering van bevuilde verpakking : Na laatste gebruik, de verpakking goed ledigen en afsluiten .
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14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Aigemene informatie
UN Nr
- Klasse
• Verpakkingsgroep

: 1791

: 8
: III

ADR·Etikettering

- Gevarenplaat
Juiste vervoersnaam
Zeevervoer
- EMS·Nr

: 80
: UN1791 HYPOCHLORIET, OPLOSSING, 8, III
: F-A, SoB

15 WET'PELlJK VERPLICHTE INFORMATIE
EG etikettering

: Indelinf:j en etiketterinf:j volf:jens de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en hun
laatste aanpassingen aan de vooruitgang van de techniek.

Symbo(o)l(en)
Bevat

: Bijtend.

R-Zinnen

; R31 : Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
R34 : Veroorzaakt brandwonden.

S·Zinnen

: S26: Bij aanraking met de agen anmiddellijk met overvlaedif:j water afspoelen en
deskundif:j medisch advies inwinnen.
S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kledinf:j, handschoenen en een
bescherminf:jsmiddel vaor de ogen/het gezicht.
S45 : Bij een anf:jeval of indien men zich onwel vaelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tanen).

: Natriumhypochloriet

16 OVERIGE INFORMATIE
Lijst van relevante R·zinnen

: R31 : Varmt vergiftige gassen in contact met zuren.
R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R50 ; Zeer vergiftig voar in het water levende organismen.

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Richtlijn 2001/58/EEC van de EEG Cammissie.
Wijzigingen ten apzichte van de varige uitf:jave zijn aangeduid met n*n links van het blad.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELlJKHEID ; De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten,
betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zander enige f:jarantie - direct ge'impliceerd - betreffende de
correctheid. De condities of method en van hantering, opslaf:j, gebruik of het afwerken van het produkt, lif:jf:jen buiten onze controle
en beheersinf:j en kunnen eventueel ook buiten anze kennis ligf:jen. Om deze en aak om andere redenen, accepteren wij f:jeen
enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voar verliezen, beschadiging of ankosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op
welke wijze dan ook, kunnen vaartvloeien uit de hantering, de apslaf:j, het gebruik af het afwerken en afdanken van het produkt
Deze MSDS werd samenf:jesteld, en dient oak uitsluitend te warden gebruikt, voor dit produkt. Ais het produkt wordt f:jebruikt als
een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS infarmatie niet van toepassing is.
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Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO 11014-1

11. Indentificatie
Identificatie van de stot of het preparaat
Productnaam
MS Megades
Productgebruik :
Ontsmettingsmiddel (11948N)
Identiticatle van de vennootschap/onderneming:
Leverancier
Ecolab BV
Edisonbaan 9-11
NL-3439 MN Nieuwegein
Nederland
Tel.: (030) 6082222

Telefoonnr. Noodgevallen :
030 - 6082222
NVIC Nederland (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) uitsluitend voor een behandeld arts bereikbaar
070 - 245245

2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen
Ingredienten-deciaratie volgens EEG-Aanbeveling 89/542/EEG :
5 - 15 %: niet ionogene oppervlakte-actieve stoffen,
Meer dan 30 %: Ontsmettingsmiddel,
Verdere ingredienten: organisch zuur

ingredienten-declaratie:
>30 % glulaaraldehyde
Symbool : C
R-zin: 20-22-34-43
>5-15% niet ionogene oppervlakte-actieve stoffen
Symbool: Xn
R-zin: 22-36/38
>1-5 % organisch zuur
Symbool : C
R-zin: 34
>5-15% alkyldimethylbenzylammoniumchloride
Symbool: C
R-zin : 22-34

j 3. Risico's
R 22: Schadelijk bij opname door de mond.
R 34: Veroorzaakt brandwonden.
R 36: Irriterend voor de ogen
R 43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid .
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14. Eerste-hulp-maatregelen
Eerste hulp maatregelen
bij inhalatie

Intensieve inademing : frisse lucht, extra zuurstof toedienen,
hospitalisatie.

bij contact met huid

Afspoelen met water en zeep. Huidverzorging. Met product
verontreinigde kleding uittrekken.

bij contact met de ogen

Onmiddellijk uitspoelen met overvloedig water (minstens 10
minuten), bedekken met steriele doekjes en arts consulteren.

bij inslikken

Water laten drinken, niet laten braken. Medische behandeling
ONMIDDELlIJK noodzakelijk.

15. Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen

aile gebruikelijke blusmiddelen toegestaan

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden: geen bekend
Speciale blootsteliingsrisico's die veroorzaakt worden door het product zelf,
de verbrandingsproducten of de vrijkomende gassen: geen bekend
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: geen bijzondere maatregelen noodzakelijk

6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

Niet beschermde personen op afstand houden.
Beschermende kleding aantrekken .

Milieu voorzorgsmaatregelen

Niet in het afvalwater lozen.

Reinigingsmethodeniopname

Met absorberend materiaal ( zand, zaagsel. turf) opnemen.

17. Hanteren en opslag
Hantering

Verpakking voorzichtig openen en behandelen.
Bij verdunnen steeds het product bij het water voeger. , niet
omgekeerd.

Opslag

Verpakking goed gesloten houden, Niet samen met sterk
alkalische producten opslaan. Niet samen met voedings- en
genotsmiddelen opslaan.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming
Informatie over technische installaties:

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk

Maximale concentratiewaarden ter plaatse:

geen
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Persoonlijke beschermingsmiddelen:
Bescherming van de ademhalingswegen : bij vemeveling geschikt masker
Bescherming van de handen: geschikte veiligheidshandschoenen
Bescherming van de ogen: gelaatscherm
Bescllerming van de huid: geschikte veiligheidskleding

9. Fysische en chemische eigenschappen
Fysische toestand
Kleur
Geur
pH
Vorstgevoeligheid
Vlampunt
Relatieve dichtheid
Oplosbaarheid

vloeistof
licht geel
naar grondstoffen

3.2
beneden de _5°C
> 100°C

1.08 g/cm3
mengbaar met water

10. Stabiliteit en reactiviteit
Te vermijden omstandigheden
Te vermijden substanties
Gevaarlijke ontledingsproducten :

geen bekend
reageert met zuren: warmteontwikkeling
geen , bij juist gebruik

111. Toxicologische informatie
Veroorzaakt brandwonden.
Inslikken

Schadelijk bij opname door de mond.

Contact met ogen

Irriterend voor de ogen.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

112. Ecologische informatie
Persistentie en afbreekbaarheid:
De gemiddelde biologische afbreekbaarheid van de aanwezige oppervlakte-actieve stoffen
bedraagt minstens 90% conform de wet op de biologische afbreekbaarheid van
oppervlakte-actieve stoffen.

113. Instructies voor verwijdering
Kan met inachtneming van de plaatselijke overheidsvoorschriften via de gemeentelijke riolering
afgevoerd worden.
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14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Transport over land ADRIRID

1903, disinfectant, liquid, corrosive, n .o.s.
(contains alkyl benzyl ammonium chloride and glutaraldehyde),
8,III,ADR

115. Wettelljk verplichte informatie
Indeling en kenmerken naar het Koninklijk Besluit tot regeling van de indeling, de verpakking en de kenmerken
van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan:

Gevaarsymbolen:
C Corrosief/ bijtend
Bestanddelen, die gekentekend moeten worden:
glutaaraldehyde: 367 g/I
alkyldimethylbenzylammoniumchloride: 108 g/I

R-zinnen:
R22:
R 34:
R 36:
R43:

S-zinnen:
S 2:
S 13:
S 20/21 :
S 26:

S 27:
S 28:
S 37/39:

Schadelijk bij opname door de mond.
Veroorzaakt brandwonden.
Irriterend voor de ogen.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet - en drinkwaren en van dierenvoeder.
Niel eten , drinken of raken lijdens gebruik.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen
en deskundig medisch advies inwinnen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
Draag geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen .

116. Overige informatie
De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en hebben betrekking op het
geconcentreerde product. In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaalregelen vermeld en is derhalve geen
technische infomlatie voor het toepassingsgebied .
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Overzicht gebruik (afval)stoffen I bepaling bevoegd gezag
Varkenshouderij:
Berekening verbruik bijproducten / jaar [Tonnen c.q. m3] op het bedrijf
Soort dieren
Aantal
Fokzeugen
1.386
Biggen
4.014
8.432
Vleesvarkens + opfok
Totale voerbehoefte per jaar:

8.690 Ton drogestof

Samensteliing voer:
Mengvoer, te leveren door mengvoerleverancier:
Bijproducten*:
Benodigde hoeveelheid per jaar:
Mengvoer, te leveren door mengvoerleverancier:
Bijproducten*:
Droge stof gehalte:
Combinanten:
Bijproducten*:

88%
28%

60%
40%

5213,79 Ton droge stot 1jaar
3475,86 Ton droge stof I jaar
Benodigde hoeveelheid product / jaar
5.924,76 Ton 1jaar
12.267,74 Ton I jaar

*) Bedoelde bijproducten zijn producten afkomstig van de levensmiddelenindustrie. Oit
- Bondabostel
22% droge
40% droge
- Beuko-energie
- Bierborstelmix 50/50
24% droge
- Bondamix
27% droge
- Tarwemix-CCM mengsel
34% droge
30% droge
- Hedi-Energie
- Hedicorn
32% droge
23% droge
- Optitar
23% droge
- Optitar TGC
Gemiddeld percentage:
28% droge

betreft:
stot

stot
stot
stot
stot
stof
stof
stot
stot

stot

Gelet op het bovenstaande wordt per jaar maximaal 12.270 ton op het bedrijt aan stoffen
aangevoerd die atkomstig zijn van de levensmiddelenindustrie. Daarmee is vast komen te
staan dat de gemeente het bevoegde gezag is.
Verder wordt op het bedrijt nog Selko-BEplus gebruikt. Oit product bestaat uit een synergistisch
mengsel van organische zuren en zouten van organische zuren, aangevu/d met se/ectiet werkende
ingredienten. Het middel dient ter conservering van bijproducten en brijvoer. Van dit middel is eveneens
een productblad bijgevoegd . Incidenteel wordt een vervangend product gebruikt.

www.bonda.nl

PRODUCTINFO
OPTITAR
Banda's Veevoederbureau B.V. vermarkt onder andere tarwezetmeel Bondatar van
Cerestar Cargill in Bergen op Zoom en tarwezetmeel C*Cerena van Cerestar Cargill in Sas
van Gent. Van deze twee tarwezetmelen is ook een mengsel leverbaar, Optitar.
De voordelen laten zich raden, een nog constantere samenstelling en voor u als klant de
mogelijkheid een extra product in uw rantsoen op te nemen zonder in extra
bijproductenopslag te investeren.

De sterke punten van beide producten:
Bondatar
C*Cerena

-+ Goed verteerbare energie, uitmuntende smaak, hoge drogestof
-+ Uitstekende zetmeel/suikerverhouding

Samenstelling
Op drogestofbasis bevat het mengsel 50% Bondatar en 50% C*Cerena.

Aanbevolen vervangingspercentages:

startvoer:
tussen/afmestvoer:
zeugenvoer:

30% van de ds
40% van de ds
40% van de ds

Aanbevolen roertijd
Zorg ervoor dat de inhoud van de tank goed homogeen blijft. Voor een goed werkend
roerwerk volstaat vier maal per dag 15 minuten roeren.

BesteUen/informatie
Voar meer informatie of bestellingen kunt u bellen met de
te Hillegom, telefoonnummer: (0252) 536 156.

Bonda~adviseur

of het kantooi

z.o.z.

r
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Productmatrix Optitar op drogestofbasis

drogestof

23%

ruweiwt
ruwvet
rUIJIIe celstof
ruwas
tot. ze1meel
suikers

11B gram per kg ds

OOS
dv lysine
dv methionine
dv cystine
dv threonine
dv tryptofaan

3,5
1,8
2,9
2,9
1,5

Ca
P
vP

1,5

Na

K
CI

april 2003

32
35
30
469
143
295

4,2
2,9
3,0
7,4
2,6

linolzuur

13,9

EW

1,38

www.bonda.nl

PRODUCTINFO
OPTITAR-TGC
Bonda's Veevoederbureau B.V. vermarkt Tarwegistconcentraat van Nedalco BV in Bergen
op Zoom. Tarwegistconcentraat is het bijproduct dat vrijkomt bij de fermentatie van
tarwebijproduct tot alcohol. Tarwegistconcentraat is een eiwitrijk bijproduct. Het eiwit is
afkomstig van tarwe en gistcellen uit het fermentatieproces.
Bonda's Veevoederbureau BV levert een mengsel van Tarwegistconcentraat en Optitar.
Het mengsel is in twee mengverhoudingen leverbaar: Optitar-TGC 20% en Optitar-TGC
50%. De voordelen laten zich raden; voor u als klant de mogelijkheid een extra product in
uw rantsoen op te nemen zonder in extra bijproductenopslag te investeren. Bovendien
heeft het mengen van Optitar en Tarwegistconcentraat als voordeel dat Optitar een
conserverende werking heeft op de toegevoegde Tarwegistconcentraat. Oit stelt ook
bedrijven met een lage voersnelheid in staat Tarwegistconcentraat in hun rantsoenen op
te nemen.
De sterke punten van beide producten:
Tarwegistconcentraat 7

Optitar

7

Goed verteerbaar eiwit, met een goed aminozurenpatroon,
hoge drogestof
Uitstekende zetmeel/suikerverhouding, goed verteerbare
energie, uitmuntende smaak

Samenstelling
Optitar-TGC 20% is als voigt samengesteld:

40 % Bondatar
} = 0 titar
40 % C*Cerena
p
20% Tarwegistconcentraat.
Optitar-TGC 50% is als voigt samengesteld :
25 % Bondatar
} = 0 titar
25 % C*Cerena
p
50% Tarwegistconcentraat.

Aanbevolen vervangingspercentages:
startvoer
tussen/afmestvoer
zeugenvoer
speenbiggenvoer

Optitar-TGC 20%
30% van de ds
45% van de ds
40% van de ds
25% van de ds

Optitar-TGC 50%
12% van de ds
18% van de ds
16% van de ds
10% van de ds

Aanbevolen roertijd
Zorg ervoor dat de inhoud van de tank goed homogeen blijft. Voor een goed werkend
roerwerk volstaat vier maal per dag 15 minuten roeren.

Bestellenliniormatie
Voor meer informatie of bestellingen kunt u bellen met de Bonda-adviseur of het kantoor
te Hillegom, telefoonnummer: (0252) 536 156.

z.o.z.

Productmatrix Optitar-TGC op drogestofbasis
Optitar

Tarwegistconcentraat

20% Tarwegistconcentraat
80%Optitar

50% Tarwegistconcentraat
50% Optitar

drogestof

23%

24%

23%

24%

ruweiwt
ruwvet
ruVlte celstof
ruwas
totaal zetmeel
suikers

118
32
35
30
468
143
295

325
60
31
96
46
100
382

159
37
34
43
384
134
312

221
46
33
63
257
122
338

dv lysine
dv me1hionine
dv cystine
dv 1hreonine
dv tryptofaan

3,5
1,8
2,9
2,9
1,5

13,8
4,1
4,6
9,5
3,5

5,6
2,3
3,2
4,2
1,9

8,7
2,9
3,7
6,2
2,5

Ca

1,5
4,2
2,9
3,0
7,4
2,6

3,2
9,9
6,1
6,9
29,0
20,0

1,8
5,3
3,6
3,8
11,7
6,1

2,4
7,1
4,5
5,0
18,2
11,3

11

7

1,34

1,28

OOS

P
vP
Na

K
CI
linolzuur
EW

april 2003

14
1 38

°
1,18

BEUQjR
vOCb(}'ijlc rli erv' eO.

i

BEUKO-ENERGIE
nieuwe (voorlopige) matrix

Herkomst
BEUKO-ENERGIE bestaat uit voorgebakken aardappelzetmeel dat op een drager van de
tarwezetmeel CORAMI wordt gezet. CORAMI is een Franse tarwezetmeel, afkomstig van een
productielocatle. Het voorgebakken aardappelzetmeel is afkomstig van het voorbakken van
frites met een extra zetmeellaag. Dit voorbakken gebeurd in 100% palmolie. Omdat de
eindproducten bestemd zijn voor menselijke consumptie, worden hoge kwaliteitselsen gesteld
aan de aardappelen, het aardappelzetmeel en het productieproces, geborgd door HACCP.

Nutrientwaarden 1 BEUKO-ENERGIE
Het product heeft circa 40% drogestof. Per kg drogestof bevat het de volgende nutrienten:
Ruwelwit3
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwas
Zetmeel (tot)
SUiker
Calcium (Ca)
Fosfor (p)3
Verteerbaar Fosfor (vP)
Kalium
Natrium 2
Chloride2
Linolzuur
Linoleenzuur

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
..

127
270
15
55
320
120
1,0
2,7
0,9
8,0
10,0
18,0
21,1
0,5

Lysine
Methionine
Methionlne+cystine
Tryptofaan
Threonine
Dv lysine
Dv methionine
Dv methionine+cystine
Dv tryptofaan
Dv threonine
005
Melk- en azijnzuur
Alcohol
Drogestof
Energiewaarde

..

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

3,4
1,9
4,0
1,5
3,8
2,7
1,6
3,5
1,3
3,2
108
35
2

9
EW

1000
1 87

Bovenstaande gegevens zlJn gemlddelde waarden. Ondanks de constante samenstelhng bllJft Beuko-energle een
natuurproduct en zijn schommelingen in chemische samenstelling mogelljk.
2 Let op: het natriumgehalte is 10 g/kg ds en het chloridegehalte is 18 g/kg ds.
3 Mogelljk is er een klein verschll tussen bovenstaande RE en P gehalten in vergelijking met waarden op de factuur, dit
is het gevolg van de nieuwe MINAS wetgeving per 01-07-2002 .
1

Voedingstechnische informatie en voeradvies
BEUKO-ENERGIE is een prima energiebron, bestaande ult 1) goed verteerbaar plantaardig vet
(100% palmolie) met een uitstekende vetzuursamenstelling, en 2) tarwezetmeel CORAMI. Het
product is prima inzetbaar bij biggen, vleesvarkens en zeugen. De smakelijkheid van het
product is voortreffelijk. Het product heeft een hoog vet- en zetmeelgehalte en daarmee een
hoge EnergieWaarde.

Beuker Vochtrijke Diervoeders B.V., Doetinchem.
Telefoon 0314 372 900, E-mail: RScholten@Beuker.net

..

25 november 2002

Voeradvies 4
BEUKO-ENERGIE kan op drogestof basis als voigt in het rantsoen worden opgenomen:
Gespeende Biggen
(7 tot 25 kg)

Vleesvarkens
(25 tot 45 kg)

tot 5%

tot 7%

% BEUKO-ENERGIE

tot 10%
..

•

Zeugen

Vleesvarkens
(45 tot 115 kg)

Bovenstaa nde gegevens zl)n geadviseerde Inmengpercentages en ZI)n Ulteraard
aardappelproducten en vetrijke producten die In het rantsoen worden opgenomen .

tot 10%
..

afhankehJk van ovenge

Conserverinq en Opslaq
BEUKO-ENERGIE is een vochtrijke diervoeder dat in een tankwagen wordt geleverd (circa 38
ton per vracht). Het product dient te worden opgeslagen in een vloeistofdichte, zuurbestendige
ruimte, zoals een opslagsilo of een (gecoate) betonnen opslagbunker. BEUKO-ENERGIE wordt
door Beuker met een geringe hoeveelheid organisch zuur aangezuurd tot pH een lager dan
4,0. Het product ontmengt nauwelijks en is goed verpompbaar. Het product is circa 2 maanden
houdbaar. Het met regelmaat reinigen van opslagen, voormengers en dergelijke is essentieel
voor het hygienische verstrekken van brijvoer aan uw varkens en om gisting in opslagen,
voormengers en leidingen te voorkomen.

Samenvattend
BEUKO-ENERGIE is een vDchtrijk diervoeder met de volgende kenmerken:

+ Het product is het hele jaar leverbaar;
+ HACCP waardig;

+ Verkoop op basis drogestof;
+ Goede energieleverancier (plantaardig vet en zetmeel);

+

Zorgt ervoor dat uw eindbrij homogener is en minder ontmengt;

+ Draagt bij aan de gezondheid van uw varkens (Iage pH en organische zuren);
+ Zeer gunstig vetzuurpatroon;

+ Kostprijsverlagend.

RllKDOM VOOR MENS, DIER EN MILIEU

Op aile verkopen zijn de Aigemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Beuker Vochtrijke Diervoeders
B.V. van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden.

Beuker Vochtrijke Diervoeders B.V., Doetinchem.
Telefoon 0314 372 900, E-mail: RScholten@Beuker.net

25 november 2002
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BIERBOSTELMIX 50/50
Herkomst
BIERBOSTELMIX 50-50 is een combinatie van Amyfort (50%) en droge, fijne bierbostel (50%).
BIERBOSTELMIX is een erg gezond en kostprijstechnisch interessant welzijnsvoer. De
bierbostel is afkomstig van een brouwerlj waar een speciale filtertechnlek wordt toegepast.
Hierdoor heeft de blerbostel een droge stof gehalte van circa 28% en Is het product veel fijner
dan traditionele bierbostel. Dit betekent voor de BIERBOSTELMIX van Beuker dat 1) het droge
stof gehalte wordt verhoogd, 2) de verpompbaarheid uitstekend Is en 3) het geen problemen
als drijflagen in de mest (spoelgoten) veroorzaakt. Hierdoor Is de BIERBOSTELMIX van Beuker
een unlek product op de Nederlandse markt.

Nutrientwaarden 1 BIERBOSTELMIX 50-50
Het product heeft circa 24-27% droge stof en bevat per kg droge stof de volgende nutrienten:
Ruweiwif
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwas
Zetmeel (tot)
Suiker
Calciwm (Ca)
Fosfor (p)2
P verteerbaar
Lysine
Methionine
Meth. + Cystine
Tryptofaan
Threonine

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

..

9

232
69
99
65
124
173
8.2
7.8
4.5
9.1
3.8
7.2
2.7
8.5

Linol- + IInoleenzuur
D.v. lysine
D.v. methionine
D.v. meth.+cystine
D.v. tryptofaan
D.v. threonine
Natrium (Na)
Kalium (K)
Chloride (CI)
DOS
Melk- en azijnzuur
Alcohol
Droge stof
Energiewaarde

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
EW

13
7.9
3.1
5.4
2.1
7.1
6.2

9.1
4.9
286
50
6
1000
1.14

Bovenstaande gegevens zl]n gemlddelde waarden. Ondanks de constante samenstelhng blljft Blerbostelmlx een
natuurproduct en zljn schommelingen In chemlsche samenstelling mogelijk.
2 Mogelijk is er een klein verschil tussen bovenstaande RE en P gehalten In vergelijking met waarden op de factuur, dlt
is het gevolg van de nieuwe MINAS wetgeving per 01-07-2002.
1

Voedingstechnische informatie
BIERBOSTELMIX is een product dat uitermate geschikt is om te voldoen aan de Welzijnswet
voor dragende zeugen. BIERBOSTELMIX levert een gezond en kostprijstechnlsch interessant
welzijnsvoer op. Ondanks de fijnheid van de droge bierbostel blijft de structuurwaarde (ODS
fractie; ruwe celstof) behouden. Bierbostel geeft de zeug een verzadigd gevoel, wat te
verklaren is door stimulering van de fermentatie in de dikke darm, waardoor ze rustiger is.
Bij vleesvarkens levert BIERBOSTELMIX een positieve bijdrage aan de gezondheid, door
mlnder maagzweren en darmaandoeningen. BIERBOSTELMIX levert uw varkens de
noodzakelijke vezels / structuur in het rantsoen. Het voeren van BIERBOSTELMIX resulteert
uitelndelijk tot een gunstigere voederconversle en lagere dierenartskosten.

Beuker Vochtrijke Diervoeders B.V., Doetinchem.
Telefoon 0314 372 900, E-mail: RScholten@Beuker.net

20 mel 2003

••

Voeradvies 3
BIERBOSTELMIX 50-50 kan op drogestof basis als voigt in het rantsoen worden opgenomen :

% BOSTELMIX

Gespeende Biggen
(7 tot 25 kg)

Vleesvarkens
(25 tot 45 kg)

Vleesvarkens
(45 tot 115 kg)

Zeugen

tot 5%

tot 8%

tot 12%

tot 25%

..

Bovenstaande gegevens zljn geadvIseerde Inmengpercentages en Zl]n ulteraard afhankelljk van ovenge tarwe- en
vezelrljke producten die in het rantsoen worden opgenomen .

3

Opslag I conservering
BIERBOSTELMIX Is een product dat onder beheer van Beuker wordt gemaakt. Het product
wordt In een tankwagen afgeleverd (circa 38 ton per vracht). Het product dient te worden
opgeslagen in een vloeistofdichte, zuurbestendige ruimte, zoals een opslagsilo of een (gecoate)
betonnen opslagbunker.
Het product ondergaat een natuurlijke fermentatie. Door de fermentatie worden organische
zuren gevormd, die zowel gunstig zijn voor de stabiliteit van het product als de gezondheid
van het varken. De sUikers ult de vloeibare tarwezetmeel dragen bij aan de snelle conserverlng
van de BIERBOSTELMIX. Bovendien zuurt Beuker het product voor u aan met een organisch
zuur tot een pH van onder de 4,0. BIERBOSTELMIX is daardoor tot 2 maanden houdbaar.
Het met regelmaat reinigen van opslagen, voormengers en dergelljke is essentieel voor het
hygienische verstrekken van brijvoer aan uw varkens en om gisting in opslagen, voormengers
en leldingen te voorkomen.

Samenvattend
BIERBOSTELMIX 50-50 is het ideale welzijns- en gezondheidsvoer in uw varkensrantsoen, met
de volgende kenmerken:

+
+
+
+
+
+
+
+

Hele jaar door leverbaar;
HACCP waardig;
Verkoop op basis drogestof;
Kostprijsverlagend welzijnsvoer, rustgevend;
Gunstig effect op gezondheid, resulterend in minder uitval en lagere dierenartskosten;
Een hoger drogestof door gebruik van droge bierbostel;
Geen problemen met drijflagen in de mestput;
Goed verpompbaar.

RllKDOM VOOR MENS, DIER EN MILIEU
Or:> aile verkopen zijn de Aigemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Beuker Vochtrijke Diervoeders
B.V. van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden.

Beuker Vochtrijke Diervoeders B.V., Doetinchem.
Telefoon 0314 372 900, E-mail: RScholten@Beuker.net

20 mei 2003
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PRODUCTINFO
BONDAMIX!
Bondamix! is een mengsel van bekende en vertrouwde bijproducten;
Bondatar en C*Cerena leveren met uitstekend verteerbare koolhydraten de benodigde
energie;
Bonda bostel geeft structuur en eiwit aan de brij;
Tarwegistconcentraat zorgt voor hoogwaardig eiwit in het mengsel;
Voorgebakken friet zorgt voor smaak, energie en zetmeel in het mengsel;
Lactose wei zorgt voor smaak en eiwit;
Bondaluxe 98 met veel vet voor extra energie.
Om te voorkomen dat de beschikbaarheid van Bondamix! beperkt wordt doordat een
van de verwerkte componenten niet in de gewenste hoeveelheid voorradig is, zal
gebruik gemaakt worden van continu beschikbare grondstoffen zoals bijv. tarwe, of
CCM. Het mengsel zal zo worden aangemaakt dat de samenstelling van Bondamix! op
drogestofbasis gelijk blijft.
Op de afleverbon worden de exacte hoeveelheden van de afzonderlijke componenten
vermeld. De afrekening vindt plaats tegen de geldende prijzen van deze componenten.
De voordelen voor u:
• Levering van Bondamix! is veel constanter dan met individuele bijproducten ooit
mogelijk zal zijn.
• Tekorten aan bijvoorbeeld tarwezetmeel worden door Bonda aangevuld met
vervangende componenten zodat uw rantsoen niet aangepast hoeft te worden.
• U weet wat u voert, ook met dit mengproduct. Aile individuele componenten staan
per levering gespecificeerd op afleverbon en factuur.
• Met Bondamix! voert u diverse producten en een groot deel van het rantsoen van uw
varkens uit een opslagsilo. Zonder extra investeringen worden ook producteii die
enkelvoudig moeilijk verwerkbaar zijn, voor u bereikbaar.
• Kwaliteitsschommelingen in de individuele producten worden door Bonda voor u
afgevlakt.
Aanbevolen vervangingspercentages: startvoer:
20 - 30% van de ds
tussen/afmestvoer:
30 - 45 % van de ds
25 - 35% van de ds
zeugenvoer:
Aanbevolen roertijd
Zorg ervoor dat de inhoud van de tank goed homogeen blijft. Voor een goed werkend
roerwerk volstaat vier maal per dag 15 minuten roeren.

Bestellen/informatie
Voor meer informatie over Bondamix! kunt u bellen met uw Bonda-adviseur of het

z.o .z.

kantoor te Hillegom, telefoon: 0252-536156.

mei2003

Productmatrix Bondamix.! op drogestofbasis

drogestof

27%

ruweiVllit
ruwvet
rU\M3 celstof
ruwas
tot. zetrneel
suikers
lactose

127
87
40

OOS
dv lysine
dv methionine
dv cystine
dv threonine
dv tryptofaan
Ca
p
vP
Na
K
CI
linolzuur
EW

mei 2003

44
354
99.
83
265
4,4
1,8
2,6
3,2
1,4
2,8
5,0
3,4
3,5
10,2
4,7

19

1,45

gram per kg ds

www.bonda.nl

PRODUCTINFO
BONDA BOSTEL

IN EEN MENGSEL MET OPTITAR

Herkomst
Bonda bostel is een bijproduct van Nederlandse bierbrouwerijen die zorgvuldig gerst
selecteren als grondstof voor het bier. Deze gerst is de basis voor hoogwaardige kwaliteit
bostel.
Eigenschappen Bonda Bostel
Voor vleesvarkensrantsoenen is Bonda bostel een uitstekende - en bovendien goedkope grondstof voor met name de eiwitvoorziening. Daarbij komt nog het positieve effect dat
bostel heeft op het verteringsapparaat van varkens. Ook bevordert bostel rust in de stal
doordat varkens bij een rantsoen met bostel een verzadigd gevoel hebben. Deze rust komt
de groei van de varkens ten goede.

Zeugen moeten gedurende de eerste 70 dagen van de dracht op een laag voerniveau
gevoerd worden. Een te energierijk rantsoen kan embryonale sterfte tot gevolg hebben. Bij
het voeren van de meest gangbare producten zijn de zeugen echter nog niet verzadigd en
onrustig door de geringe hoeveelheid voer die ze krijgen. Bonda bostel vertraagt de
passagesnelheid door het maagdarmkanaal en stimuleert het verteringsapparaat. Hierdoor
zijn de zeugen rustiger waarbij ze het voer optimaal benutten. Bostel zorgt voor een
verzadigd gevoel en is door het hoge DOS gehalte zeer geschikt als welzijnsvoer.
Bij zeugen langer dan 70 dagen drachtig zorgt de ruwe celstof in bostel voor vergroting
van de inhoud van het maagdarmkanaal waardoor de zeug in de kraamstal meer voer kan
opnemen om beter in de energiebehoefte te voorzien. De biggen profiteren hiervan door
een hogere melkproductie van de zeug.
Mix met Optitar
Bonda levert mengsels van Bonda bostel en Optitar. Dit vloeibare mengsel kan
rechtstreeks in de brijvoerinstallatie worden ingedoseerd. Bovendien kunnen er op deze
manier twee bijproducten uit een silo worden gevoerd.
Aanbevolen vervangingspercentages *:
* afhankelijk van aandeel bostel

startvoer:
tussen/afmestvoer:
zeugenvoer:

20 - 35% van de ds
30 - 40% van de ds
25 - 40% van de ds

Aanbevolen roertijd
Zorg ervoor dat de inhoud van de tank goed homogeen blijft. Voor een goed werkend
roerwerk volstaat vier maal per dag 15 minuten roeren.
Beste"en/informatie
Voor meer informatie over Bonda bostel kunt u bellen met uw Bonda-adviseur of het
kantoor te Hillegom, telefoon: 0252-536156.

z.o.z.

Productmatrix Bostelmengsel op drogestofbasis
(in grammen per kg drogestof)
Optitar

Banda
bostel

15% Bonda
bostel
85% Optitar
23%

28% Bonda
bostel
72% Optitar
23%

drogestof

23%

22%

ruweivvit
ruwvet
rU\M9 celstof
ruwas
totaal zetmeel
suikers

118
32
35
30
468
143
295

243
115
176
44
33
30
535

136
44
56
32
403
126
331

153
55
74
34
346
111
362

dv lysine
dv methionine
dv cystine
dv threonine
dv tryptofaan

3,5
1,8
2,9
2,9
1,5

5,4
3,9
5,2
6,2
2,5

3,8
2,1
3,2
3,4
1,6

4,1
2,4
3,5
3,8
1,8

Ca
P
vP
Na
K
CI

1,5
4,2
2,9
3,0
7,4
2,6

3,5
5,8
2,1
0,1
0,3
0,4

1,8
4,4
2,8
2,6
6,3
2,3

2,1
4,6
2,7
2,2
5,4
2,0

14

44

18

22

1 38

0,90

1 31

1 25

OOS

linolzuur
EW

Naast de hierboven genoemde mengverhoudingen 15/85 en 28/72, zijn ook de
volgende mengverhoudingen leverbaar: 10/90, 20/80 en 25175

april 2003

www.bonda.nl

PRODUCTINFO
TARWEMIX-CCM mengsel
Voor bedrijven die geen enkelvoudige CCM kunnen voeren maakt Bonda's
Veevoederbureau b.v. een mengsel van Bondatar en CCM. Zonder extra arbeid en
aanpassingen aan de installatie kan daarmee CCM gevoerd worden.
Tarwemix-CCM mengsel is een luxe voer en is daarom uitermate geschikt voor
kwetsbare dieren zoals jonge biggen. Bondatar zorgt ervoor dat het mengsel
verpompbaar is.
Mengverhouding
Tarwemix-CCM mengsel bevat op drogestof basis:
45 % CCM
55 % Bondatar
Ais de beschikbaarheid van Bondatar niet toereikend is, kan Bonda deze component
vervangen door C*Cerena of Optitar. Dit heeft nauwelijks gevolgen voor de
samenstelling van het mengsel. Op de afleverbon worden de exacte hoeveelheden van
de afzonderlijke componenten vermeld. De afrekening vindt plaats tegen de geldende
prijzen van deze componenten.
Drogestofbepaling
Bonda bepaald de drogestof van de afzonderlijke componenten voordat ze worden
gemengd. Deze gegevens worden op de afleverbon vermeld en hiermee wordt het
gemiddelde drogestofgehalte berekend. Door het mengen van Bondatar met CCM vind
fermentatie plaats. Suikers en zetmeel worden deels omgezet in vluchtige bestanddelen
als melkzuur, azijnzuur en ethanol. Deze componenten verdampen voor een deel bij het
drogen. Bij heranalyse zal daarom de drogestof enkele procenten lager geanalyseerd
kunnen worden. Omdat de vluchtige bestanddelen wei een goede voedingswaarde
hebben voor de varkens, adviseren wij u het door ons opgegeven drogestofpercentage
in de brijvoerinstallatie in te voeren.
Maximale vervangingspercentages:

startvoer
tussen/afmestvoer
zeugenvoer
speenbiggenvoer

40%
50%
50%
30%

van
van
van
van

de
de
de
de

drogestof
drogestof
drogestof
drogestof

Aanbevolen roertijd
Om uitzakken van Tarwemix-CCM mengsel te voorkomen dient de silo goed geroerd
worden. Voor een goed roerwerk volstaat tenminste 5-10 minuten per uur roeren.
Bestellen/informatie
Voor meer informatie over Tarwemix-CCM mengsel kunt u bellen met uw Bonda-adviseur
of het kantoor te Hillegom, telefoonnummer 0252-536156.

z.o.z.

Productmatrix Tarwemix-CCM rnengsel op drogestofbasis
(berekend op basis van de mengverhouding van de afzonderlijke componenten)

april 2003

drogestof

34%

ruweiwt
ruwvet
ruwe celstof
ruwas
tot. zetmeel
suikers

110 gram per kg ds
39

DOS

34
23
538
95
244

dv lysine
dv methionine
dv cystine
dv threonine
dv tryptofaan

2,7
1,8
3,1
2,5
0,9

Ca

0,6

P
vP

3,4

Na
K
CI

1,4
5,5
1,1

1,9

linolzuur

17,3

EW

1,38

~Hedimix

Hedi-Energy

Hedimix B.V.
Veerstraat 38
Postbus 1
NL-5830 MA Boxmeer
tel: 0485 589880 (algemeenJ
tel: 0485 589507 (bestellingen)
fax: 0485 589540
e-mail: hedimix®nutreco.com
www.hedimix.nl

Hedi-Energy wordt door Heclimix geproduceerd en is een 100% plantaardig mengsel van Hedithine en
tarwezetmeel. 55 % van de dtoge stof van Hedi-Energy is afkomstig van Hedithine. Hedi-Energy bevat
veel hoogwaardige olie en fosfolipiden, beide nutrienten zijn zeer goed verteerbaar voor vatkens. Door
de emulgerende werking van Hedi-Energy wordt bij jonge dieren de vet- energievertering ondersteund.
Hedi-Energy is een goede en voordelige leverancier van energie.
Nutritionele waarden in grammen per kg drogestof *
Gemiddelde ds (in product)
30
DvLysv
Dv Meth v
RE
107
DvM+Cv
RV
481
DvThreov
RC
9.1
DvTrypv

43
165
102
190

AS

Zetmeel (totaal)
Suiker
Linolzuur

3.1
6.1
2.5
8.0
2.5

Ca
P
Na
K
CI
•

2.3
1.3
3.3
3.0
1.0
4.2
102

vP
OOS

5008
2.38

NEv (Kcal)
EW

Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden

Declaratie
Voedermiddel

Hedithine, 1Larwezetmeel

Toepassing:

Zeugen en vleesvatkens tot 20%, biggen tot 10% op dtogestof basis in het
rantsoen.

Eigenschappen:

pH 3,9 -4,2

Nippelwaardig:

Nee

Productvorm:

Vloeibaar, verpompbaar product.

Opslag:

In tank of bunker. Regelmatig roeren in verb and met ontmengen.

Houdbaarheid:

Enkele maanden.

Datum:

28 juni 2004

Deze productfolder bevat wettelijke vermeldingen en dient als begeleiding8document
beschouwd te worden
"Leveringsvoorwaarden Kamer van Koophandel160.34573.
Deze voorwaarden worden bij aanvraag uwerzijds eenmalig kostenloos toegezonden"

a NL -

95584

a Jfnutreco company

Skal021484

Hedicorn

Hedimix B.V.
Veerstraat 38
Postbus 1
NL-5830 MA Boxmeer
tel: 0485 589880 (algemeen)
tel: 0485 589507 (bestellingen)
fax: 0485589540
e-mail: hedimix@nutreco.com
www.hedimix.nl

Hedicom wordt door Hedimix geproduceerd van ingekuilde CCM en tarwezetmeel. Door gebruik te
maken van een computer gestuurde menginstallatie is de samenstelling van Hedicom zeer constant.
Hedicom bevat t.o.v. tarwezetmeel vee! zuiver zetmeel en weinig suikers. Hierdoor heeft men bij het
gebruik van Hedicom minder last van plakkerige mest op de roosters. Hedicorn is tevens rijk aan
melkzuur waardoor het product een positieve invloed heeft op de gezondheid van de dieren. Door
fermentatie tijdens opslag kan de drogestof licht afnemen, maar door de vorming van organische
zuren en alcohol blijft de EW in het product gehandhaafd. Hedicorn is het gehele jaar beschikbaar en
wordt vloeibaar aangeboden. Hedicorn kan tarwezetmeel met goed resultaat vervangen.

Nutritionele waarden in grammen per kg drogestof *
Gemiddelde ds (in product)
32%
DvLysv
DvMethv
RE
120
DvM+Cv
RV
41
DvThreo v
RC
33
DvTrypv
AS
23
Zetmeel (totaal)
640
vP
Suiker
50
OOS
Linolzuur
18
NEv(Kcal)
Ca
0.6
EW
P
3.8
0.8
Na
K
5.6
CI
1.6

1.8
1.8
3.6
2.7
0.4
1.5

126
2961
1.41

...
..
* WiJzlgtngen
1n de productsamenstelling zlJn voorbehouden
Declaratie
Voedermiddel

Toepassing:
Eigenschappen:
Nippelwaardig:
Productvorm:
Opslag:
Houdbaarheid:
Datum:

ICCM, Tarwezetmeel
Varkens tot 40% van de drogestof van het rantsoen.
pH 3,7 -4,5
Nee
Dik vloeibaar, goed verpompbaar met een verdringerpomp.
In tank of bunker, voorzien van een goed roerwerk.
Dikke aan- en afvoerleidingen zijn wenselijk.
2 maanden.
1 april 2004

Deze productfolder bevat wettelijke verme1dingen en dient als bege1eidingsdocument beschouwd
te worden.
"Leveringsvoorwaarden Kamer van Koophandel 160.34573.
Dczc voorwaarden worden bij aanviaag uwerzijds celllllalig kostdoos toegezonden"

a NL- 95584
a jfnulreca company

Skal021484

SELKO®-BE PLUS
Voor een duurzame conservering van bijprodukten

SELKO~-BE PLUS is speciaal ontwikkeld am het bederf van bijprodukten te voorkomen.
SELKO~-BE PLUS bestaat uit een synergistisch mengsel van organische zuren en zouten van

organische zuren, aangevuld met selectief werkende ingredienten.
SELKO~-BE PLUS is een vloeistof met een pH-waarde van ± 1. Aile gebruikte ingredienten

voldoen aan EG-toelatingsnormen.

De voordelen van SELKO~-BE PLUS:

*

SELKO~-BE PLUS bevat uitsluitend ingredienten die geen belasting vormen voor het
verteringssysteem van het dier. Het zuur/base evenwicht wordt niet verstoord. Oit in
tegenstelling tot de gangbare conserveertechnieken met bijv. anorganische zuren.

*

SELKO~-BE PLUS levert een positieve veevoedertechnische bijdrage zander verstoring van

het fysiologische systeem. De omzetbare energiewaarde bedraagt 2700 kcal/kg.

*

SELKO~-BE PLUS geeft een zeer stabiel beeld met betrekking tot de afdoding van schimmels
en gisten, redelijk onafhankelijk van het initiele kiemgetal.

*

SELKO~-BE PLUS geeft een lange termijn bescherming, verliezen aan voederwaarde worden
oak bij langdurige opslag voorkomen.

*

SELKO~-BE PLUS brengt het algemeen kiemgetal in korte tijd beneden een aanvaardbaar
niveau. Op deze wijze wordt de kwaliteit van het bijprodukt gehandhaafd en biedt SELKO®·BE
PLUS de mogelijkheid van een meer flexibele distributie en opslag.

*

SELKO~·BE PLUS werkt selectief tegen schimmels en gisten.

*

SELKO~·BE PLUS geeft geen geur- of smaakafwijkingen die tot verminderde opname zouden

kunnen leiden.

*

SELKO®·BE PLUS is een vloeibaar produkt dat gemakkelijk automatisch kan worden
gedoseerd.

*

SELKO®-BE PLUS is actief bij een lage dosering, 2 tot 5 kg per ton produkt. Uitvloeiers zorgen
voor een snelle homogene verdeling. De dosering is mede afhankelijk van de samenstelling van
het bijprodukt, microbiologische belasting, procestechniek en gewenste houdbaarheid.
SELKO®-BE PLUS: een innovatie in de conserveertechniek.
Selko B.V. - P.O. Box 4217 - 5004 JE - Tilburg - The Netherlands
Tel: (31) 13 468 0333 - Fax: (31) 134671698 - E-mail: selko@selko.com - http://www.selko.com
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Veiligheidsinformatieblad
1. Identificatie van de stof/preparaat en van vennootschap. (Herziening van 13.07.2006 versie

6)
Produkt be naming
Toepassing

SELKOIBI-BE-plus
Voor een duurzame conservering van
bijprodukten
SELKO BV Tilburg, Nederland
Jellinghausstraat 22
5048 AZ. TILBURG
Tel. (.31) 13.4680333 Fax.: (.31) 13.4671698
Email: selko@selko.com
Selko BV
(+31) 134680333

Leverancier/producent

Alarmnummer

2. Informatie over de gevaarlijke bestanddelen .
Gevaarlijke bestanddelen:

Organische zuren en hun afgeleide zouten,
alsmede vetzuren

3. Risico's.
Belangrijke risico's
Specifieke risico's

Corrosieve stof, veroorzaakt brandwonden.
Ontleedt bij verhitting onder vorming van
koolmonoxyde.
Reageert heftig met sterke oxydatiemiddelen.

4. Ee~tehulpmaatregelen.
Inademing
Contact met de huid

In frisse lucht brengen , rust
Verontreinigde kleding uittrekken. De huid
wassen met veel water en zeep, en naar arts
verwijzen.

Contact met de ogen

Geopende ogen tenminste 15 minuten spoelen
met veel water, en arts raadplegen.

Bij inslikken

Mond spoelen met veel water, veel water drinken
en arts raadplegen

5. Brandbestrijdingsmaatregelingen.
Geschikte blusmiddelen
Specifieke methoden
Speciale beschermende uitrusting voor
Brandweerlieden

Poeder, schuim, water, koolzuur
Geen
Contact met vloeistof vermijden, beschermende
kleding dragen alsmede PVC handschoenen en
een goed sluitende veiligheidsbril.

6025Selko BE+n
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Contact met vloeistof vermijden
Afval niet lozen in riool of in de bodem.
Spoelen met veel water

Persoonlijke voorzorgsmaatregelingen
Milieu- voorzorgsmaatregelingen
Reinigingsmethoden
7. Hantering en opslag.

In geventileerde ruimte verwerken

Hantering
Technische maatregelenl
voorzorgsmaatregelingen

Geen open vuur, vonken, niet roken

Opslag

Vorstvrij bewaren, brandveilig, gescheiden van
oxidatiemiddelen.

Verpakkingsmateriaal

Containers kunststof (PE)

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelJing/persoonlijke bescherming.
Onder geventileerde condities gebruiken

Technische maatregelen
Hygienische maatregelen
Blootstellingslimiet( en)

Niet roken en drinken tijdens gebruik
MAC 9 mg/ m3

PersoonJijke bescherming
Ventilatie, plaatselijke afzuiging of
adembescherming. Vermijd inademing.

- Bescherming van ademhalingswegen
- Bescherming van de handen

PVC of andere kunststof hand schoen en dragen.

- Bescherming van de ogen
- Bescherming van de huid en het lichaam

Goed sluitende veiligheidsbril dragen
Beschermende kleding dragen

9. Fysische en chemische eigenschappen.
Fysische toestand

Vloeibaar, licht visceus

Kleur

Helder - geel

Geur

Zuur
< 1.0

pH
Viscositeit
Relatieve dichtheid
Vlampunt

3 Mpa.s Brookfield RVT UL 100 RPM
1.151-1.211 kg/l
Hoger dan 71 0 C

Explosiegrenzen
- onderste
- bovenste
Oplosbaarheid:
-Wateroplosbaarheid

Goed

6025 Selko BE+-n
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; O. StabiJiteit en reactiviteit.
Stabiliteit

Stabiel

Te vermijden stoffen

Reageert met basen.

Gevaarlijke ontledingsprodukten

Koolmonoxyde bij sterke verwarming

11. Toxicologische informatie.

- inademing

L050 ± 1445 mg!kg rat oraal
Bijtend, keelpijn , hoesten, kortademig,
ademnood

- kontakt met de huid

Bijtend, roodheid, pijn, brandwonden

- kontakt met de ogen

Bijtend, roodheid, pijn, slecht zien

- bij inslikken

Bijtend, keelpijn, buikpijn, braken

Chronische toxiciteit

Niet

Acute toxiciteit

12. Ecologische informatie.
Niet ecotoxisch

Ecotoxiciteitseffecten

13. Instructies voor verwijdering.
Afval van residuen! niet-gebruikte middelen

Restanten dienen als chemisch afval te worden
afgevoerd.

Verontreinigde verpakking

Ingedroogde verpakkingen kunnen als
huishoudelijk of bedrijfsafval worden afgevoerd.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer.
ADRI RID
- UN-nummer

3265

- klasse

8, PG II
Bijtende zure organische vloeistof n.e.g.
Bevat o.a mierenzuur en propionzuur.

- benaming

ADNRlIMDG
- UN-nummer

3265

- klasse

8, PG II

- benaming

Bijtende zure organische vloeistof n.e.g.
Bevat o.a mierenzuur en propionzuur.

ICAOIIATA
- UN-nummer

3265

- klasse

8, PG II

- benaming

Bijtende zure organ ische vloeistof n.e.g.
Bevat o.a mierenzuur en propionzuur.
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Pagina 3 van 4

~~elko
~

Solid Solutions

15. Wettelijk verplichte informatie.
Classificering volgens EEG-richtlijnen

Corrosief, bevat Mierenzuur

Symbool/Symbolen
R-zin(nen)

C

S-zin(nen)

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S23 damp niet inademen.
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch ad vies inwinnen.

R34 Veroorzaakt brandwonden.
R 36/37/38 Irriterend voor de ogen, de
ademhalingswegen en de huid.

16. Overige informatie.
Wetgeving

Dit veiligheidsinformatieblad beantwoordt aan de
EEG richtlijn 2001/58/EG , Commissie van 27 Juli
2002

Waarschuwing

Bovenstaande gegevens zijn met de grootst
mogelijke zorg verzameld uit bestaande
literatuur. SELKO BV aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard of
omvang ook, die uit het gebruik van deze
gegevens zou kunnen voortvloeien.

Datum eerste uitgifte

01.10.93

Datum uitgifte

14-8-06

Samengesteld door:

SELKO BV
Jellinghausstraat 22

Datum laatste wijziging

13-07-2006

5048 AZ Tilburg

Versie
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Tel.: (31) 13 - 468 03 33
Fax: (31) 13 - 467 16 98
E-mail: selko@selko.com
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