Bijlage 4: Foto in tank

Bijlage 4 Foto in tank

Enschede
Foto 1: aantasting lasnaad, overgang bodem naar tussenschot.

Nieuwegein

Foto 200 bodem segment 1

Foto 201bodem segment 2

Foto 202 bodem segment 3

Foto 203 wand 1 e segment ongeveer heup
hoogte

←Foto 204 wand 1 e segment ongeveer
heup hoogte

Bijlage 5: Bemonsteringprotocollen

Veiligheidskaart

ETHANOL
Ethyl alcohol
CH3CH2OH/C2H6OH
Molecular mass: 46.1
CAS # 64-17-5

RTECS # KQ6300000
ICSC # 0044
UN # 1170
EC # 603-002-00-5

DIRECTE GEVAREN

PREVENTIE

EERSTE HULP / BLUSSTOFFEN

BRAND

Zeer brandgevaarlijk.

Geen open vuur, geen vonken en niet roken. Poeder, alcoholbestendig
Geen contact met sterke oxidanten.
zeer veel water, koolzuur.

EXPLOSIE

Damp met lucht is explosief.

Gesloten apparatuur, ventilatie, explosieveilige Bij brand: tanks/vaten koel houden
elektrische apparatuur en verlichting. Bij vullen, door spuiten met water.
aftappen of verwerken geen perslucht
toepassen.

schuim,

SYMPTOMEN
INADEMEN

Hoesten, hoofdpijn, duizeligheid, Ventilatie, ruimtelijke en locale afzuiging, Frisse lucht en rust.
sufheid.
ademhalingsbescherming (filtertype A).

HUID

Droge huid.

Handschoenen.

Ontdoen van verontreinigde kleding,
huid spoelen met water en zeep.

OGEN

Roodheid, brandend gevoel.

Veiligheidsbril.

Enkele minuten spoelen met water
(evt. contactlenzen verwijderen) en
naar een (oog)arts brengen.

INSLIKKEN

Brandend
gevoel,
sufheid, Niet
eten,
drinken
hoofdpijn, bewusteloosheid.
werkzaamheden.
OPRUIMEN GEMORST PRODUCT

BELANGRIJKE GEGEVENS

roken

tijdens Mond spoelen met water en zo nodig
arts raadplegen.

OPSLAG

Gemorst product verzamelen in Brandveilig
afsluitbare potten. Was restanten oxidanten.
weg met water.

ETIKETTERING
en

gescheiden

van

sterke

Flammable
R:
S:
Risicoklasse:

11
(2-)7-16
3

UITERLIJK
Kleurloze vloeistof met typerende geur.

WIJZE VAN OPNAME
De stof kan worden opgenomen in het lichaam door
inademing van de damp en door inslikken.

HUMANE RISICO’S
De damp mengt zich goed met lucht, makkelijke vorming
van explosieve mengsels.

INADEMINGSRISICO’S
Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in lucht
zal door verdamping van de stof bij ca. 20 °C langzaam
worden bereikt; bij vernevelen echter veel sneller.

CHEMISCHE RISICO’S
Reageert matig met calcium hypochloriet, zilveroxide en
ammonium en veroorzaakt brand- en explosiegevaar.
Reageert heftig met sterke oxidanten als salpeterzuur,
zilvernitraat, kwiknitraat of magnesiumperchloraat, waarbij
brand- en explosiegevaar bestaat.

EFFECTEN BIJ KORTDURIGE BLOOTSTELLING
De stof werkt irriterend op de ogen, de huid en de
ademhalingsorganen. De vloeistof ontvet de huid. De stof
ka in hoge concentraties of na inslikken aanleiding geven
tot opwinding en/of bewustzijnsverlaging.

INTERVENTIEWAARDEN
MAC: 1000 ppm; 1880 mg/m3
VRW: 1000 mg/m3
AGW: 5000 mg/m3
LBW: 20.000 mg/m3

EFFECTEN BIJ LANGDURIGE, HERHAALDE BLOOTSTELLING
De stof kan nadelige effecten hebben voor het centraal
zenuwstelsel,
resulterend
in
irritatie,
hoofdpijn,
vermoeidheid en concentratieproblemen. Chronische
inname van ethanol kan levercirrose veroorzaken.

Smeltpunt: -117 °C

Relatieve dichtheid bij 20 °C van verzadigd damp/luchtmengsel (lucht = 1): 1,03
Vlampunt: 13 °C

Relatieve dichtheid (water = 1): 0,8

Zelfontbrandingstemperatuur: 363 °C

Oplosbaarheid in water: volledig

Explosiegrenzen, vol% in lucht: 3,3 - 19

Dampspanning in kPa bij 20 °C: 5,8

Log P octanol / water: - 0,32

Kookpunt: 79 °C
FYSISCHE
EIGENSCHAPPEN

of

Relatieve dampdichtheid (lucht = 1): 1,6
OPMERKINGEN
Ethanolconsumptie tijdens de zwangerschap kan het ongeboren kind
schaden.

TREM-stofkaart: 30S1170
NFPA code: H 0; F 3; R 0.
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