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Checklist voor werknemer

Controle werkwijze bij tankreiniging

De werkwijze bij het reinigen van een tank, hangt af van de vloeistoffen die vervoerd zijn. Vallen deze 

in de gevarenklassen hoog risico? Dan moeten aanvullende maatregelen genomen worden. Op het 

veiligheidsinformatieblad staan in dat geval H300-zinnen.

Checklist Reinigen Klasse 1 – hoog risico

Reinigingsstappen Aandachtspunten Klasse 1

Aflaten van druk Bronafzuiging / dampafvoer

Openen van het mangat Gebruik adembeschermingsmiddel, type ABEK, en bronafzuiging

Inspecteren van de binnenzijde van 

de tank

Gebruik adembeschermingsmiddel, type ABEK

Aftappen van het restproduct uit de 

tank

Afpompen van de vloeistof of aftappen in afsluitbaar vat met 

adembeschermingsmiddel

Inspuiten van de tank (aerosol vorming) Gebruik adembeschermingsmiddel, type ABEK

Spoelkoppen plaatsen en sluiten van 

de mangaten

Gebruik adembeschermingsmiddel, type ABEK

Starten en uitvoering van het 

wasprogramma

Mangat(en) sluiten

Geen adembeschermingsmiddel als het mangat goed gesloten is

Afspuiten van de bovenzijde van de tank Regels hogedrukspuit toepassen: gebruik lange lans, 

veiligheidsschoenen/-laarzen, vochtwerende kleding die de huid 

bedekt, chemisch bestendige handschoenen en veiligheidsbril

Aflaten van de spoelvloeistof Product loopt via slang in goot

Geen adembeschermingsmiddel

Reinigen tankafvoerpunt Regels hogedrukspuit toepassen

Drogen van de tank Stoom ontwijkt via openingen in dak

Houd voldoende afstand

Na-controle van de tank Geen adembeschermingsmiddel
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Checklist Reinigen klassen 2 – laag risico

Reinigingsstappen Aandachtspunten klasse 2

Aflaten van druk Bronafzuiging / dampafvoer

Openen van het mangat Vrij werken

Inspecteren van de binnenzijde van de 

tank

Vrij werken

Aftappen van het restproduct uit de 

tank

Vrij werken

Inspuiten van de tank (aerosol vorming) Gebruik adembeschermingsmiddel is afhankelijk van het 

schoonmaakmiddel en het restant van het product

Spoelkoppenplaatsen en sluiten van de 

mangaten

Vrij werken

Starten en uitvoering van het 

wasprogramma

Mangat(en) sluiten 

Geen adembeschermingsmiddel 

Afspuiten van de bovenzijde van de tank Regels hogedrukspuit toepassen: gebruik lange lans, 

veiligheidsschoenen/-laarzen, vochtwerende kleding die de huid 

bedekt, chemisch bestendige handschoenen en veiligheidsbril

Aflaten van de spoelvloeistof Product loopt via slang in goot

Geen adembeschermingsmiddel

Reinigen tankafvoerpunt Regels hogedrukspuit toepassen

Drogen van de tank Stoom ontwijkt via openingen in dak

Houd voldoende afstand

Na-controle van de tank Geen adembeschermingsmiddel

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze veiligheidsdeskundigen via 088-2596271 of kijk op

www.stl.nl.

https://www.stl.nl/

