
Opslag en dosering van
hulpstoffen voor beton en mortel

FIPAH presenteert:



FIPAH - Federatie voor invoerders en producenten 

van hulpstoffen (sinds 1980)

Actieradius uitgebreid naar “daarbijhorende

bouwchemicaliën”

DOEL - Gemeenschappelijke belangen behartigen 

van de ‘Industrie van hulpstoffen voor beton 

en mortels’



1. Bestellen van hulpstoffen : aandachtspunten

2. Opslag van hulpstoffen : aanbevelingen

3. Mogelijke oorzaken van verontreiniging

4. Onderhoud, reiniging van de opslagtanks en 

doseerinstallaties hulpstoffen

5. Verwijdering van resthoeveelheden hulpstoffen en 

spoelwater



Belangrijke vermeldingen bij bestelling:

• Volledige productnaam

• Leveringsdatum

• Verpakkingsgrootte

• Exacte hoeveelheid (kilogram / liter)

• Aantal product- of batchlabels

• Eventueel terug te nemen verpakking



Return bij levering:

• Leveringsbon met technische fiche

• Product met CE markering/Benor

certificaat/Dop/MSDS fiche

• Hoeveelheid

• Batchnummer

• Referentie naar productiedatum

• Houdbaarheidsdatum
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5. Verwijdering van resthoeveelheden hulpstoffen en 

spoelwater



Checklist:

• Opslagtanks zo dicht mogelijk bij menger(s) op 

begane grond en goed toegankelijk

• Beschermen tegen vorst en rechtstreeks zonlicht

• Ruimte afgesloten voor onbevoegden

• Ruimte zonder andere doeleinden

• Tanks beschermen tegen verontreiniging, dus 

permanent gesloten houden

• Juiste type leidingen en koppelingen

• Duidelijke en goed leesbare labels 



Checklist:

• Juiste type tank, formaat en materiaal (in 

overleg met leverancier en volgens VLAREM II)

• Opvangbak volgens voorschriften (Vuistregel: 

opvangbak = inhoud grootste opslagtank + 10% 

van het volume van alle opslagtanks) en volgens 

VLAREM II.

• Bij ontwerp rekening houden met toekomstige 

reinigings- en onderhoudswerkzaamheden
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1. Verontreiniging door stof van bv bindmiddelen 

en toeslagmaterialen e.d.

2. Bederf/sedimentatie door laag verbruik
Afnameverpakking aanpassen aan verbruik zodat de 

vervaldatum niet overschreden wordt.

3. Verontreiniging (contaminatie) door micro-

organismen
� Schimmels (Fungi), bacteriën en gisten

� Kenmerken: slijmvorming, kleurverandering, geur

Stof vormt steeds een potentieel 

gevaar!



Meeste hulpstoffen zijn vloeibaar en organisch

GEVOLG: mogelijkheid tot bederven indien niet 

correct opgeslagen (vergelijk met levensmiddelen)





Levenscondities micro-organismen:

Water

Voedsel
Temperatuur

GROEI



Overlevingsvormen van micro-organismen :

• Vrij levend (bv : drijvend op een vloeistofoppervlak)

• Overlevend in een biofilm

(een laag micro-organismen omgeven door een 

zelfgeproduceerd slijm vastgehecht aan een 

oppervlak) 



Micro-

organismen

Tijd (uren)

groeisnelheid

Bacteriën, 

Schimmels .

Snelle expansieve groei van micro-organismen (schematisch):



We garanderen kwaliteitsvolle producten!

• Interne en externe controles zorgen ervoor dat al onze producten in 

de beste kwaliteit onze fabrieken verlaten.

• Er worden conserveringsmiddelen toegevoegd om verontreiniging zo 

goed mogelijk tegen te gaan.  Deze toevoeging gebeurt binnen de 

toegelaten dosering van Europese voorschriften.  Indien we deze 

zouden overschrijden, zouden de producten schadelijke symbolen 

moeten dragen (Xi, X,…) waardoor u als klant strenger zou 

gecontroleerd worden en zeker op vlak van milieu zwaar zou moeten 

investeren om de veiligheid te blijven garanderen.

• Houd opslagtanks gesloten om de werking van het 

conserveringsmiddel in de gasfase te garanderen.
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1. Algemeen Controle � continu/terugkerend

• Lekkage van de tanks

• Houdbaarheid volgens etiket

• Eventueel biologische aantasting (visueel, geur,…)

• Eventueel stabiliteit (ontmenging, kleurverschil)



2. Grote inspectie � minimaal 1 x per jaar

• Controleren op resten en afzettingen/aanhechtingen

• Controle op vorming van sediment

• Controle op biologische aantasting

en

• Documenteren van de staat 

van de opslagvoorzieningen



Meermaals spoelen met warm water onder hogedruk

en verwijderen van het spoelwater en aanhechtingen 

aan de wanden.

Tank, de leidingen en de doseerinrichting  

conserveren/desinfecteren door ze in te spuiten met 

een biocide of onmiddellijk (binnen de 30 minuten) 

volledig vullen om besmetting van nieuw materiaal te 

voorkomen



Indien u een tank van 3000 liter zou reinigen is er steeds een minimale 

resterende hoeveelheid die zal blijven zitten in de tank door aanhechting, 

spoelwater op de bodem… (+/- 300 gram)

Indien we geen conserveringsmiddelen zouden toevoegen aan onze 

producten of men laat de tank enkele dagen leeg staan, zou deze 300 gram 

voldoende zijn om de tank opnieuw volledig te contamineren 

(x 1000) op extreem korte tijd.

300 gram 

restproduct



In principe : idem als standaardreiniging

Indien geen verontreiniging in de tank, kan in 

overleg met fabrikant grondige reiniging achterwege 

gelaten worden. 

OPGELET: is ‘nieuw’ product compatibel met vorig? 

(overleg duidelijk met fabrikant)



Conclusie: Een gereinigde tank dient 

gedesinfecteerd en spoedig terug gevuld te 

worden!



Conclusie : bij reiniging van een tank, 

desinfecteer ook de doseerapparatuur !
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• Resthoeveelheden die niet meer gebruikt 

kunnen worden dienen gescheiden te worden 

volgens soort in geschikte IBC-containers of 

vaten en behandeld als chemisch afval.

• Verwijdering moet door geautoriseerd 

afvalverwerkingsbedrijf ter plekke uitgevoerd 

worden.  Zij verschaffen een verwerkingsattest.



• Ook spoelwater moet verwijderd worden volgens 

hetzelfde principe als de resthoeveelheden 

hulpstof.

• Niet biologisch aangetast water met hoge 

verdunningsgraad kan in uitzonderingsgevallen in 

de restwaterrecycling-installatie van de 

betonproducent gepomp worden, na overleg 

met fabrikant hulpstoffen. (Uitz.: spoelwater van 

luchtbelvormers, schuimvormers of hulpstoffen 

voor mortelproductie)



Meeste vloeibare hulpstoffen zijn organisch

GEVOLG: mogelijkheid tot bederven indien niet 

correct opgeslagen (vergelijk met levensmiddelen)

Producent voegt conserveringsmiddelen toe

MAAR: gebonden aan grenzen milieuwetgeving

DUS: correct opslaan van hulpstoffen en onderhoud 

van de opslagtanks is de boodschap!



Bedankt 
voor uw aandacht !



Bedankt 
voor uw aandacht !


