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Stationaire, drukloze, gelaste, enkelwandige thermoplastische
kunststof tanks, met of zonder opvangbak, voor de bovengrondse
opslag van chemicaliën

VERKLARING VAN KIWA
Met dit op basis van BRL-K21009/02 "Stationaire, drukloze, gelaste, enkelwandigê oÍ
dubbelwandige thêrmoplastische kunslstoí lanks vooÍ de bovengrondse opslag van chemicalién,,
d.d. 2012-05-15, conÍorm het Kiwa-Heglemenl voor ProductceÍtificatie aÍgegeven
productcertiÍicaat veÍklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd verlÍouwen bêstaat dat de door

Kemeling Kunststoffen B.V.
geleverde produclen die zijn gespecificeerd in dit certiÍicaat en vooÍzien van het onder "Merken"

aangegeven Kiwa-keurmèrk, bij aÍlevering voldoen aan de in
BHL-K21009/02 "Stationaire, gelaíe, enkelwandige oÍ dubbelwandige thermoptastische kunststoÍ
tanks voor de bovengrondse opslag van chemicalién" d.d. 2012-05-15, gestelde eisen.
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Bouke Meekma
Kiwa

Dit cerlificaat is aÍgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productceítificatie.
Dit cerlificaat beslaat uit 3 pagina's.
Openbaarmaking van dit certifrcaat is toegestaan.
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Stationaire, drukloze, gelaste, enkelwandige thermoplastische kunststoÍ tanks,
met of zonder
voor de
ronose
van chemicaliën

PROOUCTSPECIFICATIE

0e enkelwandige opslagtanks zijn ontwoÍpen om te woídên to€gêpast voor de bovengrondse opslag van chemic6laën, in- en uitpandig,
onder atmosíaíische omstandigheden. Dê maximale vulling is tot 95% van de tankinhoud.
De opslagtanks zijn niet ontworpen voori

.
.
.
.
.
.
.

Gecombingoíde installaties zoals tankbatterijen;
Opslag onder oveídruk boven ca. 0,5 kPa;
Opslag onder onderdruk boven

ca.0,3

kPa;

Onde.grondse opslag;
Opslag ván vloeibare brandstoffsn zoals gasolie, huisbrandotaê of diesel;

SÍeÍische tanks oÍ tanks mêt een aÍwiikende vormi
Tanks tên bêhoeve van tíánsport.

De opvangbakken zÍn ontworpen om te woídgn toegepast vooÍ de opvang van chemicalión die opgeslagen zijn in de opslagtsnks. De

opvangbakken habben sên inhoud van 110% van de maximalB inhoud van de opslagtank.
De opslagtanks en opvangbakken zijn vervaaÍdigd in de Íabriek uit thermoplastischê matêrialen. Het cilindrischo of íechthoekige godsolte is

vervaardigd uit g€laste kunststof platen of uit eên gêwikkelde oí geèxtÍudeerd€ kunststoÍ buis. De toegestane kunststoí materislen ztn
Polyethyleen {PE) of polypíopyleen {PP). De maximale aÍmetingen van de te vêÍvaardigên cilindrische opslagtánks of opvangbakken zijn 4,0
m diameter en 6 m hoogte, De tanks zijn van een verticalê constructíe met êên vlakke bodêm.
Het vervaêrdigen van enkelwandige opslsgtanks en opvangb€kkon op locatie valt nlrt onder dit certiíicaat. Ook kratischo media of media di€
opgeslagen moeten woÍden in tanks van materiaal met elektrostatasche eigênschappen vállen niet onder dit certificaat.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Het pÍoduct ceítificaat is 6lleên geldig wann6er aan de eisen omschrcven in paragraaf 8.2.6 er,8.2.7 is voldaan. Deze zijn:
Installatie- en 96bÍuikersvooÍsch.iften
De fabrikant dient uitgebíêide installatie- en gebruikersvoorschriften,

an

ds taal van het land wáár de opslêgtank en opvangbak geïnstalleêrd

diênên te woídên, aan te leveren. Dez€ voorschíiflen zull€n coníormeren aan de nationalè milieuwet- en regelgeving voor de opslag van

chemicaliën. Nationalê milieuwet- en reg€lgeving kunnen €isen st€llen 6an het trefÍen van aaníijdbeveiliging, overvulbeveilíging en antihevslbevoiliging. D€ Nederlandse nationale milaeuwet- en regelg€ving veí€isen dat d€ install6tie woídt vêrzorgd door een gecertiÍiceeíde
installateur volgens de eisen vên BRL-K903 Hoofdgobisd F. De voorschriíten dienen te vermelden welke maatí6gel€n gotíotíên dienen te
worden bij het b€proêven van de opslagtsnk en opvangbak op locati€. De testdíuk vooí d€ beproeving van de lekdichth€id zal niet hogêí zrjn
dan 0,5 kPa.
De volgende bêoordelingsrichtlijn geeÍt aanvullend informstie ton behoeve van hêt installeíên van de opslagtank en opvangbak:

.

BRL-K903 voor het installeren van opslagtanks, opvangbakken en append6ges

ln alle g€vallen zullen de gebruikte appendag€s bestsnd zijn t€gen de opgeslagen chemicslièn. Dit dient aangetoond le worden door de
installatêur.
Documentatie geleverd mel dê opslaglank on opvengbak

Met iedere opslagtank en opvangbak dienen tenminste de volgende docum€ntsn geleverd te woíden:

.
.
.

Ontwerp berekeningen vooí dê beoogd€ toepassing,
Installsti€- ên gêbruikersvoorschriften in de taal van het land waar de opslagtank en opvangbak geïnstaliêerd diensn t€ worden. De
certiíicatie-instelling zal deze vooíschíiften goedkeuren,
Eên uniek opslagtank/opvangbak

píoductcertificaat,

coníormiteitsbewijs met de goedkeurang van de certiÍícatie-instelling met betrekking tot het
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MERKEN

De producten worden gemêrkt mêt het Kiwá-m€ík

KIWA K76619
Plaats van het merk:

Alle opslêgtanks en opvangbêkken dienên onuitwisbaar te wordsn gemerktVerplichte aanduidingen:

.
.
.
.
o
.
.
.

Kiwacertificatiemeíkencertificaêtnummer;
Náam van Íábrikant en/oÍ haar handelsmerk;

Sedenummor v6n de tánk en opvangbak;
Maand en jaar van íabricagê;
Máximalê inhoud van de opslagtank an liters of m';
Opgeslagen chemicaliën (CAs-nummeí {Chemical Abstíact Sorvicenummer}) mêt de bibehorende concentÍatie (oí handêlsnsam
wanneeí sr geen eenduidige CAs'nummer beschikbaar is;
Plaêtsing van de opslagtank: Inpandig of uitpandig;
Gêtest op vol hydrostátische druk met water voor een pe.iode vên 24 uur (en met m€dium op locatie voor een peíiod€ van 24 uur
indien van toepassing);

.

líaximale bedrÍfstemperatuur vên opg6slagên chomicaliën.

De uitvoering van merken is als volgt:

.
.

onuitwisbaar;
duidelijk zichtbáar aan de buatenkant van de opslagtank of opvangbak.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1.

Inspecteer bij de aÍlevering:

1.1
1.2
1.3

de producten geen zichtbare gebreken vertonen als

Indien u op gíond van het hiervoor gestelde tot afkeuring
overgaat, neem dan contact op met:

2.1

Kemeling Kunststofíen B.V.
on zo noorg mer:

2.2

Faadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de
verwerkingsrichtlijnsn van de producent.

het meík en wijze van meíken juist zijn;
van transpoít en deígelijks,

2.

3.

geleverd is wal is overeengekomen;

Kiwa Nêderland B.V.

gevolg 4.

Controleer oÍ dit certiíicaat nog geldig is, raadpleeg hieÍtoe het
overzicht gecertiÍiceerde bedrijven op www.kiwa.nl.

