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Voorwoord

Dit is de handleiding voor de B100 Restrain Generator voor rijpen, hierna 'de machine'.

Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met de machine werkt.

Deze handleiding bevat informatie en instructies voor de installatie, de bediening en het onderhoud

van de machine. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de machine gaat gebruiken en

volg de procedures en instructies strikt op. Op die manier zorgt u voor het beste resultaat van het

gebruik van de machine en voorkomt u ongelukken en ernstig letsel. Toepassing en gebruik van

dit product valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en moet voldoen aan de relevante

wetgeving.

De handleiding opbergen

Deze handleiding hoort bij de machine. Bewaar de handleiding in de directe nabijheid van de

machine. Geef iedereen die met de machine werk een exemplaar van deze handleiding.

Lijst van de symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Voor alle handelingen waarbij de veiligheid van de operator en/of technicus in het geding is en

waarbij men voorzichtig te werk moet gaan, worden de volgende symbolen gebruikt.

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet wordt voorkomen, kan leiden

tot ernstig lichamelijk letsel of overlijden en/of materiële schade wanneer de

veiligheidsinstructies niet worden nageleefd.

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot

minder ernstig lichamelijk letsel en/of materiële schade wanneer de veiligheidsinstructies

niet worden nageleefd.

Geeft aanvullende informatie die handig is bij het uitvoeren van een taak of die helpt

problemen te voorkomen.

Versiehistorie

Het is mogelijk dat deze handleiding moet worden aangepast in verband met technische

verbeteringen tijdens de levensduur van de machine. De beslissing of een revisie of een nieuwe

versie van deze handleiding noodzakelijk is, wordt genomen door Restrain. De onderstaande tabel

beschrijft de belangrijkste wijzigingen voor elke versie van deze handleiding.

Versie Datum Wijzigingen

V1.0 Augustus 2019 Origineel



Informatie over regelgeving

De B100 Restrain Generator is ontworpen om aan de volgende richtlijnen te voldoen:

• 2014/30/EU: EMC-richtlijn

De CE-verklaring is op aanvraag beschikbaar. Neem contact op met de fabrikant.
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1    Inleiding

De machine is een geleased product.

• Er mogen geen wijzigingen in het product worden aangebracht of onderdelen worden

vervangen. Wijzigingen kunnen gevaarlijk situaties veroorzaken die kunnen leiden tot

lichamelijk letsel of schade aan de machine. Bovendien vervallen dan de garantie en het

leasecontract. Neem contact op met de fabrikant als er iets moet worden vervangen.

• Gebruik altijd Restrain ethanol geleverd door de fabrikant. De machine is uitgebreid

getest met deze specifieke ethanol. Wanneer u een ander type ethanol gebruikt, kan

dit een negatieve invloed hebben op het proces en op de levensduur van de machine.

Bovendien veroorzaakt dit schade aan het gewas, kan de machine erdoor beschadigd

raken en kan het lichamelijk letsel veroorzaken.
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1.1    Bedoeld gebruik

De machine is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Zorg ervoor dat:

• er minimaal 200 m
3
 vrije ruimte is voor normale gekoelde opslag;

• de minimale lege ruimte 500 m
3
 is voor een ruimte die volledig afgesloten is om te zorgen voor

een gecontroleerde atmosfeer.

De machine is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. De maximale afmeting van de

koelruimte is afhankelijk van de constructiestandaard, weglekkende lucht en het doelniveau voor

de ethyleenconcentratie.

Wanneer de ruimte te klein is, blijft er teveel ethyleen binnen. Hierdoor raakt het gewas

beschadigd.

1.2    Technische specificaties

De volgende specificaties zijn van toepassing op de machine:

Beschrijving Waarde

Lengte 50 cm

Breedte 32 cm

Hoogte 40 cm

Gewicht 21 kg

Geluidsemissie Max. 40 dB(A)

Minimale omgevingstemperatuur indien in ge-

bruik

-1 °C

Maximale omgevingstemperatuur indien in ge-

bruik

30 °C

Maximale relatieve vochtigheid indien in gebruik 70 %
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2    Beschrijving

Dit hoofdstuk beschrijft de B100 Restrain Generator en zijn functies.

1

2

3

6

7

8

9

10

11

4

5

Nr. Item Functie

1. Handgrepen Gebruik de handgrepen om de

machine te dragen.

2. Programmaselectieknop Gebruik de programmaselectie-

knop om de vereiste pompsnel-

heid te kiezen.

3. Reset-knop Gebruik de Reset-knop om de

machine opnieuw te starten na

een thermische fout. Zie Pro-

blemen oplossen op pagina

21 voor meer informatie.
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Nr. Item Functie

4. Ethanolpomp De ethanolpomp pompt de

ethanol van de jerrycan naar

de machine.

5. Ethanolslang De ethanolslang transporteert

de ethanol van de jerrycan

naar de machine.

6. Spanningsomzetter De spanningsomzetter zet het

voltage van het elektriciteitsnet

om.

7. Voedingskabel Met de voedingskabel wordt de

machine aan en uit gezet.

8. Uitlaat Via de uitlaat komt hete lucht

uit het verwarmingselement.

9. Thermal error (Thermische fout)-lampje Het lampje Thermal error

(Thermische fout) knippert rood

wanneer de katalysator de bo-

venste limiet heeft bereikt.

10. Pump (Pomp)-lampje Het Pump (Pomp)-lampje

wordt geel als de pomp aan is.

11. Power (Voeding)-lampje Het Power (Voeding)-lampje

wordt groen als de machine

aan is.

2.1    Werking van de machine

De machine heeft een interne katalysator. De katalysator bereikt een hoge temperatuur. De

ethanol wordt in de machine gepompt, door de warmte van de katalysator verdampt de ethanol, die

dan verandert in ethyleen.

2.2    Programma’s

U kunt kiezen uit drie programma's voor het product dat u wilt laten rijpen:

• Een pompsnelheid van 1,44 liter per 24 uur

• Een pompsnelheid van 2,88 liter per 24 uur

• Een pompsnelheid van 4,32 liter per 24 uur
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3    Veiligheid

Uw machine is met zorg ontworpen en gebouwd voor veilig gebruik. Dit wordt bevestigd door

de CE-conformiteitsverklaring. Er zijn echter altijd gevaren en veiligheidsrisico's die niet kunnen

worden voorkomen. Deze gevaren en risico's zijn het resultaat van de gebruiksfuncties van

de machine en het gebruik van de machine door de gebruiker. Dit gedeelte beschrijft de

veiligheidsinstructies en de voorzorgsmaatregelen, hoe deze zijn aangeduid, en de eisen waaraan

de gebruiker moet voldoen. Het is van groot belang dat u volledig op de hoogte bent van deze

veiligheidsinstructies en -vereisten en dat u ze ten allen tijde naleeft!

3.1    Veiligeheidslabels op de machine

De machine is voorzien van pictogrammen en waarschuwingen om de gebruikers te waarschuwen

voor mogelijke risico's.

Pictogram Uitleg Locatie

Waarschuwingslabel "Hitte"
Op de achterkant van de ma-

chine

Waarschuwingslabel "Deze

kant boven”

Op de rechterkant van de ma-

chine

Tekst "Restrain Ethanol ON-

LY” (Alleen Restrain Ethanol)

Op de voorkant van de machi-

ne

Zorg ervoor dat de veiligheidslabels steeds goed zichtbaar en leesbaar zijn. Vervang ze als

dit niet het geval is.
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3.2    Veiligheidsmaatregelen

De machine is voorzien van de volgende interne veiligheidsmaatregelen:

Sensoren van het verwarmingssysteem

Het verwarmingssysteem heeft twee interne sensoren. Een sensor meet de temperatuur van

het verwarmingselement en de tweede sensor dient als veiligheidsapparaat. Wanneer de twee

sensoren verschillende waarden meten, werkt een van de sensoren niet goed en stopt de machine

de vaporisatiecyclus automatisch. Het lampje Thermal error (Thermische fout) knippert rood. Zie

Problemen oplossen op pagina 21 voor meer informatie.

3.3    Algemene veiligheidswaarschuwingen

Houd u altijd aan de veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding. Wanneer u dit niet doet, kan

dit leiden tot ernstig lichamelijk letsel of tot materiële schade.

• Ethanol is zeer brandbaar. Tijdens het gebruik van de brandstof is roken, open vuur, een

radio of mobiele telefoon verboden.

• Plaats de machine niet in de buurt van een ontstekingsbron.

• Houd ten minste een ruimte van 0,6 meter rond de machine vrij. De uitlaat wordt zeer

heet en kan een ontsteking veroorzaken.

• Zorg ervoor dat kabels en draden niet in contact met de uitlaat kunnen komen. De

uitlaat wordt zeer heet en kan een ontsteking veroorzaken.

• Kinderen mogen niet spelen in de buurt van de machine of in de buurt van ethanol en

de machine. Houd de voedingskabel en de ethanol buiten bereik van kinderen onder de

leeftijd van 16. Ethanol is extreem brandbaar en is een irriterende stof.

• Personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek

aan kennis mogen de machine niet gebruiken. Ethanol is extreem brandbaar en is een

irriterende stof.

• Ontkoppel de machine onmiddellijk van de stroomvoorziening wanneer delen van

kabels, onderdelen of de spanningsomzetter beschadigd zijn. Beschadigde of defecte

delen van het elektrische systeem kunnen ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

• U mag de kappen nooit verwijderen. Dit kan tot ernstig lichamelijk letsel of tot materiële

schade leiden.

• Ethanol is een irriterende stof; draag handschoenen en een veiligheidsbril wanneer u

met ethanol werkt. Zie ook Veiligheidsinformatiebladen op pagina 24.

• De locatie waar de machine wordt geplaatst, moet minimaal een volume van 200 m
3

hebben. Wanneer de concentratie ethyleen in de ruimte te hoog is, raakt het gewas

beschadigd.

• Bescherm de machine tegen vocht. Wanneer er water in de machine dringt, kan er

materiële schade ontstaan.
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• De machine bevat een verwarmingselement dat erg heet wordt. Wanneer u de machine

uitschakelt, moet u ten minste zes uur wachten voordat u de machine hanteert of

verplaatst.
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4    Transport

• De machine weegt 21 kg. Draag de machine met twee handen en houd de machine

rechtop.

• Laat de machine niet vallen. Dit kan tot lichamelijk letsel of tot materiële schade leiden.

• De machine moet zes uur afkoelen. Zet de machine uren voor transport uit.
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5    Installatie

Dit hoofdstuk beschrijft de correcte procedures voor uitpakken en installatie.

5.1    Uitpakken

U ontvangt de machine in speciale verpakking.

Zorg ervoor dat de verpakking heel blijft en bewaar deze op een droge plaats. U hebt de

verpakking weer nodig als u de machine retourneert naar de fabrikant.

1. Open de verpakking voorzichtig.

2. Haal alle materialen uit de doos.

3. Controleer of alle bestelde onderdelen zijn geleverd:

• B100 Restrain Generator

5.2    Plaatsing van de machine

Deze taak beschrijft waar en hoe u de machine moet plaatsen.

1. Plaats de machine in de ruimte die moet worden behandeld.

2. Zorg ervoor dat de locatie aan de volgende eisen voldoet:

• Plaats de machine op vloerniveau.

• Plaats de machine in een locatie met goede ventilatie.

• Plaats de machine in een locatie uit de buurt van normale laadactiviteiten.

Let erop dat de machine geen andere objecten of plastic constructies raakt. De damp

van de machine is heet en kan andere oppervlakken beschadigen.

3. Plaats barrières rond de machine om de machine ter beschermen tegen mogelijke

beschadiging.

4. Plaats een kleine hoeveelheid absorberend materiaal onder de uitlaat om mogelijke condens

te absorberen.

5. Steek de stekker van de voedingskabel in een stopcontact.
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5.3    Voorbereiding van de Restrain ethanol-jerrycan

Deze taak beschrijft hoe u de Restrain ethanol-jerrycan klaar maakt voor gebruik met de machine.

Ethanol is zeer brandbaar. Tijdens het gebruik van de brandstof is roken, open vuur, een

radio of mobiele telefoon verboden.

Vereist gereedschap:

• Elektrische boor

• 8 mm boorkop

1. Verwijder de kabelbinders van de ethanolslang.

2. Verwijder het filter en de gewichten van de ethanolslang.

3. Verwijder de dop van de ethanoljerrycan.

4. Boor twee gaten in de dop: een voor de ethanolslang en een voor de ontluchting.

5. Leid de ethanolslang door een van de gaten.

6. Plaat de gewichten en het filter weer op de ethanolslang.

7. Draai de dop weer op de ethanoljerrycan.

Zorg ervoor dat het filter de bodem van de jerrycan raakt.
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6    Bediening

Dit hoofdstuk beschrijft de bediening van de machine.

6.1    De machine starten

Start de machine indien nodig als volgt:

1. Steek de stekker van de voedingskabel in een stopcontact.

Het Power(Voeding)-lampje wordt groen.

Het verwarmingselement verwarmt de katalysator. Dit duurt ongeveer 40 minuten.

2. Kies het gewenste programma:

• Pompsnelheid 1,44 liter per 24 uur

• Pompsnelheid 2,88 liter per 24 uur

• Pompsnelheid 4,32 liter per 24 uur

Het Pump (Pomp)-lampje wordt geel.

6.2    De machine uitschakelen

Deze taak beschrijft hoe u de machine uitschakelt.

1. Ontkoppel de machine van het elektriciteitsnet.
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De machine blijft ten minste zes uur warm. Wacht totdat de machine voldoende is

afgekoeld voordat u de machine hanteert of verplaatst.

6.3    Noodsituaties

In geval van nood:

1. Ontkoppeld de machine van het elektriciteitsnet.

Voor alle andere problemen raadpleegt u Problemen oplossen op pagina 21.

De machine opnieuw starten na een noodsituatie:

1. Steek de stekker van de voedingskabel in een stopcontact.

De machine gaat dan verder met het geselecteerde programma.
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7    Onderhoud en schoonmaken

De machine vereist geen onderhoud door de gebruiker.

Maak de machine nooit zelf open; hierdoor raakt de machine beschadigd. Wanneer de

machine service of onderhoud nodig heeft, neemt u contact op met de fabrikant.

7.1    Dagelijkse controles

Controleer, terwijl de machine in gebruik is, of de machine goed werkt:

• Het Power (Voeding)-lampje is groen.

• Het Pump (Pomp)-lampje is geel.

• Het Thermal error (Thermische fout)-lampje is uit.

• Alle kabels zijn aangesloten en onbeschadigd.

7.2    Maandelijkse controle

Controleer, terwijl de machine in gebruik is, of alle kappen goed vastzitten.

7.3    Schoonmaken

Maak de machine regelmatig schoon met een schone, zachte en vochtige doek.

Spray geen water op de machine en dompel de machine niet in water. Water dringt door in

de machine, waardoor deze beschadigd raakt.
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8    Opslag

U kunt de machine opslaan voor toekomstig gebruik.

• Sla de machine altijd binnenshuis op. Houd de machine droog en vrij van weersinvloeden.

• Zorg ervoor dat de machine rechtop wordt opgeslagen.

• Sla de machine op in de oorspronkelijke verpakking.

8.1    Gereed maken voor opslag

Deze taak beschrijft hoe u de machine gereed maakt voor opslag.

1. Ontkoppel de machine van het elektriciteitsnet.

2. Laat de machine zes uur afkoelen.

3. Verwijder de slang uit de ethanoljerrycan.

4. Sla de ethanol op of voer deze af volgens de lokale wet- en regelgeving. Zie ook

Veiligheidsinformatiebladen op pagina 24.

5. Sla de machine binnenshuis op.
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9    Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen met de machine beschreven die kunnen optreden en hoe u

deze kunt oplossen. Neem contact op het de fabrikant wanneer u hulp nodig hebt of wanneer er

een ander probleem optreedt.

9.1    Problemen met de machine

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De voedingskabel is bescha-

digd of de stekker zit niet in het

stopcontact.

Controleer of de voedingska-

bel niet beschadigd is en of de

stekker in het stopcontact zit.

De machine start niet.

Er is geen stroom. Wacht totdat de stroomvoorzie-

ning is hervat of sluit de voe-

dingskabel aan op een ande-

re voedingsbron (bijvoorbeeld

een generator). De machine

gaat dan verder met het gese-

lecteerde programma.

Het lampje Thermal error

(Thermische fout) knippert rood

en het verwarmingselement is

uitgeschakeld.

De temperatuur in de katalysa-

tor heeft de bovenste limiet be-

reikt.

Wacht 1 uur en druk dan op de

Reset (Herstart)-knop. Na on-

geveer 40 minuten is de kata-

lysator opgewarmd en gaat de

machine verder met het geko-

zen programma.
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10    Einde van het leasecontract

Aan het eind van het leasecontract moet u de machine naar de fabrikant retourneren. Voer de

volgende stappen uit om de machine in te pakken.

1. Ontkoppel de machine van het elektriciteitsnet.

2. Laat de machine zes uur afkoelen.

3. Verwijder de slang uit de ethanoljerrycan.

4. Sla de ethanol op of voer deze af volgens de lokale wet- en regelgeving. Zie ook

Veiligheidsinformatiebladen op pagina 24.

Stuur de ethanol niet terug naar de fabrikant. Ethanol is zeer explosief en mag alleen

onder specifieke omstandigheden worden vervoerd.

5. Pak de machine in de oorspronkelijke verpakking in.

6. Neem contact op met de fabrikant voor de retourzending van de machine.
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11    Afvoer

Voer de machine in geen geval zelf af. Retourneer de machine altijd naar de fabrikant.

Zorg er altijd voor dat ethanol op de juiste manier wordt afgevoerd. Zie

Veiligheidsinformatiebladen op pagina 24 voor de juiste afvoer van ethanol.
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12    Bijlagen

12.1    Veiligheidsinformatiebladen

12.1.1    Identificatie van de substantie

Handelsnaam: Restrain Ethanol

Product: Ethylalcohol

Chemische naam: Ethanol

Identificatie van de onderneming

12.1.2    Samenstelling

CAS-nr.: 64-17-5 200

EC-nr.: 578-6

12.1.3    Identificatie van gevaren

Brandbaarheid: Zeer brandbare vloeistof.

Ogen: Irritatie bij contact met de ogen.

Huid: Langdurig contact kan huidirritatie veroorzaken, zoals droge en gebarsten huid.

Huidontsteking kan het gevolg zijn van herhaald, langdurig huidcontact.

12.1.4    Eerste-hulp maatregelen

Ogen: Spoel de ogen onmiddellijk met een grote hoeveelheid water, totdat de irritatie stopt.

Raadpleeg een arts. Draag geen contactlenzen wanneer u met dit product werkt.
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Huid: Wanneer deze vloeistof in contact komt met de huid, wast u de huid direct schoon met

water. Wanneer de vloeistof door kleding trekt, trekt u de kleding uit en spoelt u de huid met water.

Wanneer de irritatie na het spoelen niet weg is, raadpleegt u een arts.

Inslikken: Bij inslikken van de vloeistof braken oproepen wanneer de persoon bij bewustzijn is.

Roep onmiddellijk medische hulp in.

12.1.5    Brandbestrijding

De vloeistof is uiterst brandbaar. Blusmiddelen: Schuim, koolstofdioxide, chemisch poeder.

12.1.6    Maatregelen bij onbedoeld vrijkomen

In geval van lekkage of onbedoeld vrijkomen van Restrain Ethanol moeten de volgende

maatregelen worden genomen:

1. De plek waar de stof is gelekt of onbedoeld is vrijgekomen moet goed worden geventileerd.

2. Alle warmte- en ontstekingsbronnen moeten worden verwijderd.

3. Medewerkers die de schoonmaak uitvoeren, moeten worden voorzien van de juiste

ademhalingsbescherming en beschermende kleding.

4. Gebruik zand of vermiculiet om de vloeistof mee te absorberen.

5. Doe het absorptiemateriaal daarna in een gesloten container om te worden afgevoerd.

6. Spoel de plek met water schoon.

12.1.7    Gebruik en opslag

Houd Restrain Ethanol uit de buurt van alle warmte- en ontstekingsbronnen. Dragen

veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril die bestand zijn tegen chemische stoffen. Draag

beschermende kleding wanneer dit noodzakelijk is.

Opbergen in een droge, afgesloten opbergplaats zonder extreme temperatuurschommelingen.

Uit de buurt houden van water en voedsel.

Uit de buurt van vonken, vlammen en oxiderende materialen opbergen.

Roken in de buurt van de stof als vloeistof of gas is niet toegestaan.

12.1.8    Beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

Zorgen voor maatregelen om het risico van vonken, vlammen of ontsteking in het gebruiksgebied

te voorkomen.

Neem de normale voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemische stoffen in acht. Voorkom

dat de vloeistof in contact komt met de ogen of de huid.

Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (als volgt).

Na hanteren goed wassen.

Draag een veiligheidsbril voor chemische stoffen.

Er moet een ééndelig pak beschikbaar zijn dat bestand is tegen chemicaliën.

Wanneer het gas irritatie veroorzaakt, kan een NIOSH/MSHA-goedgekeurd ademhalingstoestel

worden gebruikt.
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12.1.9    Fysieke en chemische eigenschappen

Restrain Ethanol: Vrijwel kleurloos; ruikt naar aceton.

12.1.10    Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden. Vermeid het volgende: Hitte, vonken,

open vlammen en contact met oxiderende materialen.

Reactiviteit: Niet compatibel met sterk oxiderende substanties, kaliumjodide, broompentafluoride,

acetylbromide, acetylchloride, platinum, natrium.

12.1.11    Toxicologische informatie

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt oogirritatie.

Schadelijk bij inslikken.

Kan schadelijk zijn bij absorptie via de huid.

12.1.12    Ecologische informatie

Het product mag niet lozen op afvoeren of waterlopen. Niet lozen in aarde. Afvoeren naar de juiste

afvalverwerking.

12.1.13    Regels voor afvoer

Dit product is brandbaar en moet dienovereenkomstig worden afgevoerd. Speciale

afvalverwerkingsregels kunnen van toepassing zijn. Niet lozen op het riool, waterwegen of in de

aarde.

12.1.14    Transportinformatie

United Nations-nr.: UN 1170

Verpakkingsgroep: II

Verzendnaam: Ethanol Uiterst Brandbaar

12.1.15    Informatie over regelgeving

Classificatie en labeling
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Schadelijk en zeer brandbaar

Het product is geclassificeerd volgens de verordeningen voor chemische stoffen (Informatie over

gevaren en verpakking voor levering) (CHIP 3).

Veiligheid voor zeer brandbare stoffen: S(1/2) Achter slot en grendel en buiten bereik van kinderen

bewaren.

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden - Niet roken

Draag geschikte beschermende kleding, inclusief handschoenen.

Bij een ongeval of wanneer u zich onwel voelt, moet u onmiddellijk medisch advies inwinnen (label

afbeelden waar mogelijk).

12.1.16    Overige informatie

Restrain Ethanol moet altijd worden opgeslagen onder omstandigheden die geschikt zijn voor het

bewaren van zeer brandbare vloeistoffen.

U mag maximaal 50 liter Restrain-brandstof op de werkplek opslaan in een geschikte, brandveilige

container of kast die ontworpen is om gelekte vloeistof op te vangen en die voorzien is van de

markering Zeer brandbaar.

Hoeveelheden van meer de 50 liter moeten in een beveiligde ruimte worden bewaard die

ontworpen is voor de opslag van brandbaar materiaal en die gescheiden is van normale

werkruimten en goed is geventileerd. Meer informatie kunt u vinden in de volgende Health & Safety

Executive-publicaties, die beschikbaar zijn bij HMSO:

L135 Storage of Dangerous substances; Approved code of practice Dangerous Substances and

Explosive Atmospheres Regulations 2002.

HSG51 The storage of flammable liquids in containers.

Lege Restrain-brandstofcontainers moeten worden uitgespoeld met water en worden afgevoerd of

gerecycled zoals normale plastic containers.
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12.2    Beoordeling gevaarlijke brandstof

Activiteit

Hanteren van Restrain Ethanol-containers.

Reden voor activiteit

Zorgen voor een stabiele ethyleenatmosfeer in een koelruimte.

Status van de persoon die de activiteit uitvoert

Koelingbeheerder

Product

Restrain Ethanol

Gevaaridentificatie

Zeer brandbaar Schadelijk

Risicobeoordeling

Veroorzaakt oogirritatie.

Inslikken kan misselijkheid, overgeven en dronkenschap veroorzaken.

Het is niet waarschijnlijk dat huidcontact aanzienlijk irritatie veroorzaakt, zelfs bij herhaald contact.

Het is niet waarschijnlijk dat schadelijke hoeveelheden via huidcontact worden opgenomen.

Eerste hulp

Ogen Spoelen met water.

Longen Verlaat de plek van de blootstelling; rusten en warm houden.

Huid Wassen met water en besmette kleding verwijderen.

Mond Spoelen met veel drinkwater.

Lekkage

1. Alle warmte- en ontstekingsbronnen moeten worden verwijderd.
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2. Gebruik zand of vermiculiet om de vloeistof mee te absorberen.

3. Doe het absorptiemateriaal daarna in gesloten containers om te worden afgevoerd.

Afvoer van containers

Containers moeten worden doorboord en in het juiste afvaldepot worden geplaatst.
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