
MEMORANDUM 51 

OPSLAG VAN AEROSOLS 



MEMORANDUM 51 

Opsiag van aerosols 

ALGEMEEN 

Het betreft hier automatische sprinklerinstallaties en aanvullende maatregelen voor gebouwen 
ingericht voor de produktie, opslag en distriburie van aerosols . 

) 
' :I INLEIDING 

Dit memorandum heeft tot doel aan te geven welke minimale bepalingen c.q . eisen van 
toepassing zijn indien een automatische sprinklerinstallatie wordt toegepast. 

Bij het bepalen van de ontwerpgegevens moet worden uitgegaan van de FM-voorschriften. 
Bij de beoordeling van de NFPA- en FM-voorschriften is geconcludeerd dat het FM-
voorschrift 7-29S uitgave mei 1983, "Storage of Aerosol Products (14 pagina's), het 
"Technical Advisory Bulletin" ESFR uitgaue FM augustus 1992 (3 pagina's), en "Aerosol 
Hazard Classification" uitgave FM februari 1993 (8 pagina's), het meest duidelijk en 
hanteerbaar zijn . 

Bij het bepalen van de classificatie van een produkt (level I, II of III) moet gebruik worden 
gemaakt van de hiervoor genoemde voorschriften en bepalingen . 

De bepaling van de produktclassificaties (level I, II of IIn is noodzakelijk voor het vastscellen 
van de ontwerpgegevens van de sprinklerinstallatie . 

Evenals de voorgaande memoranda is het .mogelijk om buiten het gebruik van de FM-
voorschriften voor bijvoorbeeld de watervoorziening en de doormeldinstallatie, het 
Nederlandse voorscYu-ift en de reeds tot stand gekomen memoranda te hanteren . 

noot : Bij de beoordeling van het risico moet te allen tijde worden nagegaan of 
de bovengenoemde voorschriften en bepalingen overeenkomen of dat deze 
aangevuld moeten worden met (plaatselijke) overheidsbepalingen c .q . -
voorschriften . 



III AANWLLENDE MAATREGELEN 

In gesprinklerde of te sprinkleren gebouwen kunnen aerosols/spuitbussen op diverse lokaties 
worden opgeslagen, bijvoorbeeld in : 
A. de productie-afdeling; 
B . het magazijn ; 
C . de expeditie-afdeling ; 
D. het grootwinkelbedrijf. 

A. Het gebouw / productie-afdeling: 

Voor de beveiliging van de productie afdeling wordt verwezen naar de genoemde 
FM-voorschriften en NFPA 30B, "Manufacture and Storage, of Aerosol Products" 
uitgave 1994. 

B. Het eebouw / magaziin: 

1. Aerosols / snuitbussen: 

De opslag van aerosols/spuitbussen moet in beginsel in een apart te beveiligen 
gebouw/ruimte plaatsvinden . 

1 . Het gebouw moet op 20 meter van andere gebouwen zijn gesitueerd. 

2. De gehele constructie van het gebouw moet een weerstand tegen branddoor- en 
brandoverslag bezitten van tenxninste 60 minuten. 

3 . Deuren moeten afgekeerd zijn van andere gebouwen en ramen/openingen moeten 
aan de binnenzijde zijn voorzien van gaas/tralies . 

4. De opslag van aerosols/spuitbussen moet plaatsvinden in (kartonnen) dozen of 
in gaasboxcontainers welke op elkaar worden gestapeld . 

5. Bij opslag in gaasboxcontainers moet de bovenzijde van de bovenste containers 
eveneens zijn afgesloten. 

2 . Gemengde opslag: 

In een gebouw, ook in gebruik voor andere opslag doeleinden, moeten 
aerosols/spuitbussen geheel gescheiden worden opgeslagen. 

- 1 . De ruimte moet bouwkundig geheel geslotem zijn uitgevoerd en-de horizontale 
en verticale scheidingen .moeten een brandwerendheid bezitten van teiuiiiuste 60 
minuten . 
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2 . Deuren dienen zelfsluitend te zijn c.q . te worden aangestuurd door een 
brandmeldinstallatie. 

3 . Bij geopende deuren moet de doorgang zijn afgesloten met z.g: verticaal 
gemonteerde/opgehangen tochtstrips . 

3 . Productie en onslae in dezelfde ruimte: 

Indien in een zeifde gebouw of ruimte zowel de produktie als de opslag van aerosols/ 
spuitbussen plaatsvindt dan moet de ruimte, voor wat de bouwkundige afscheidingen 
betreft, worden uitgevoerd als onder B2. aangegeven. 

C. Het gebouw / exueditie-afdeling: 

De (tijdelijke) opslag van aerosols/spuitbussen in de expeditie afdeling moet 
plaatsvinden in (kartonnen) dozen of in geheel gesloten gaasboxcontainers. Zie ook 
punt B1 .5 . 

D. Het gebouw / maeazijnen van grootwinkelbedrijven: 

De opslag van aerosols/spuitbussen in combinatie met andere goederen over een 
oppervlak groter dan het maximum sproeivlak moet als volgt worden uitgevoerd . De 
aerosols/spuitbussen moeten: 
a. middels een gaaswand zijn afgescheiden van de andere goederen ; 
b. zijn ondergebracht in geheel gesloten gaasbox containers . 

opmerking: Het uitstallen van spuitbussen (aerosols) in wiiilcelruixnten van 
bijvoorbeeld supermarkten vereist geen bijzondere maatregelen. 

IV UITVOERING VAN DE GAASBOXCONTAINERS 

De gaasboxcontainers moeten voldoende sterk zijn om in geval van brand het rocketeren 
van de aerosols/spuitbussen tegen te kiiiinen gaan. 

V UITVOERING VAN DE GAASWAND: 

1 : Een-minder gewenst maar.mogelijk alternatief voor de scheidingswand, met een 
brandwerendheid van tenminste 60 minuten als onder B2,1 . genoemd, is de gaaswand 
over de volledige gebouwhoogte van vloer tot aan het plafond. 
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2. Het draad van de gaaswand mag geen kleinere diameter hebben dan 3,8 mm en de 
maaswijdte mag niet meer bedragen dan 50 mm. 

3 . De bedoelde ruimte mag uitsluitend worden gebruikt voor de opslag van 
aerosols/spuitbussen. 

4 . De opslaghoogte moet worden beperkt tot 6,1 m. 

5 . De afstand tussen de gaaswand en andere in het magazijn aanwezige opsiag moet 
tenxninste 2,4 m bedragen tenzij deze opslag lager of gelijk is geclassificeerd en op 
dezelfde wijze door sprinklers is beveiligd als de opslag van aerosols/spuitbussen . 

6. De sprinklerbeveiliging aan het plafond ten behoeve van aerosols/spuitbussen moet 
tot 6,1 m voorbij de gaaswand worden doorgezet . 

Bilthoven, 18 oktober 1996 
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