
 

GEVARENKAART (Weg) 
 

LADING  
ADR-klasse 2 

  UN-nr. 2037 
  GI-nr. – 

Classificatiecode 5F 

AFVAL, UN 2037 HOUDERS, KLEIN, MET GAS, 2.1 
  

Naam van de stof(fen) 
 

GASSEN IN DRUKHOUDERS (GASPATRONEN) 

AARD VAN HET GEVAAR 

• Brandbaar. 

• Verhitten leidt tot drukverhoging met kans op barsten of explosie. 

• Het gas is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond. 

• Het gas vormt met lucht een explosief mengsel. 

• Barstende drukhouders kunnen met geweld uit een brand wegschieten. 
 

BESCHERMINGSMIDDELEN 

Persoonlijke beschermingsmiddelen Uitrusting ter bescherming van het milieu 

• Beschermende handschoenen en schoenen 

• Beschermende kleding 

• Oogspoelfles met water 
 

Niet van toepassing 

DOOR DE BESTUURDER TE NEMEN ALGEMENE MAATREGELEN 

• Motor afzetten. 

• Brandweer en politie waarschuwen (tel. 1 1 2). 

• Geen open vuur en een rookverbod. 

• Weg markeren (afzetten met kegels / driehoeken / lampen) en weggebruikers waarschuwen. 

• Omstanders op afstand houden en boven de wind blijven. 
 

DOOR DE BESTUURDER TE NEMEN AANVULLENDE EN/OF BIJZONDERE MAATREGELEN 

• Iedereen waarschuwen voor explosiegevaar. 
 

BRAND (informatie voor de chauffeur ingeval van brand) 

• Kleine voertuigbrand blussen met de handbrandblusser. 

• Indien lading in brand staat, NIET blussen, AFSTAND NEMEN en boven de wind blijven. 
 

EERSTE HULP 

• Als vrijgekomen rook is ingeademd onmiddellijk medische hulp inroepen (1 1 2) en deze gevarenkaart tonen. 

• Personen die de rook hebben ingeademd die in brand is ontstaan moeten met deze kaart naar een arts worden 
gebracht. 

• Als gas in de ogen is gekomen onmiddellijk met veel water spoelen tot medische hulp beschikbaar is. 

• Na contact van vloeibaar gas met de huid de huid afspoelen met water; aan de huid vastgevroren kleding niet 
lostrekken. 

• Bij brandwonden de huid zo lang mogelijk spoelen met koud water. 
 

AANVULLENDE MAATREGELEN DOOR HULPDIENSTEN 

• Lading koel houden door sproeien met water indien zij aan brand wordt blootgesteld 

• Ontstekingsbronnen verwijderen. 

• Alleen explosieveilige elektrische apparatuur en verlichting gebruiken. 

• De brand zo mogelijk bestrijden vanaf een beschermde plaats. 
 
 

NADERE INFORMATIE 

Uw bedrijf hier?  Alarmnummer 010 – 428 77 44 

SLECHTS TIJDENS WEGTRANSPORT VAN TOEPASSING 
Dit informatieblad is samengesteld door KWA. Ondanks de aan de tekst bestede zorg kan door 

KWA geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade voortvloeiend uit enige fout in deze 

tekst.. KWA, Spijksedijk 18c, 4207 GN Gorinchem, Telefoon 0183 649 556 
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