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Veiligheids- & Opslagkasten

Stainless steel, 3-point 
bullet self-latching system 
provides fail-safe, positive 
door closure with increased 
heat resistance. 

Smeltzekeringen houden deuren wijd open 
en smelten bij 74° C voor automatische 
sluiting (op zelfsluitende modellen).

Stevige 18-gauge (1 mm) dubbelwandige 
stalen constructie met isolerende 
luchtruimte van 38 mm.

Gemakkelijk te sluiten, zelfvergrendelende 
deuren; Het U-Loc™ -handvat (hieronder 
afgebeeld) vereist geen handmatige rotatie 
om de verplichte driepuntsvergrendeling in 
te schakelen.

Volledig gelaste, niet geklonken constructie 
behoudt haaksheid voor een langere 
levensduur en biedt meer bescherming 
bij een brand, aangezien er minder 
luchtopeningen zijn.

Doorlopend pianoscharnier zorgt voor een 
soepele sluiting.

Duurzaam en chemicaliënbestendig, 
loodvrije afwerking met gepoedercoate 
verf, van binnen en van buiten, behoudt 
een hoogglans uiterlijk en minimaliseert de 
effecten van corrosie en vochtigheid.

Dubbele ventilatieopeningen met 
ingebouwde vlamschermen, strategisch 
geplaatst aan de onder- en bovenkant.
Roestvrij staal, zelfvergrendelend systeem 
met 3-punts pen biedt een faalveilige 
zekere deursluiting met verhoogde 
hittebestendigheid.

      Waarom heb ik een veiligheidskast nodig?
Een van de belangrijkste oorzaken van industriële branden is onjuiste 
opslag en hantering van ontvlambare vloeistoffen. Veiligheidskasten 
helpen u brandstoffen, chemicaliën en oplosmiddelen veilig op te slaan 
om het risico op brand te verminderen en uw mensen en eigendommen te 
beschermen.

Veiligheidskasten bieden cruciale functies:
•  Verbeteren zichtbaarheid— opvallende kastkleur en duidelijke

etikettering voor het identificeren van potentieel gevaarlijke
chemicaliën

•  Houden gevaarlijke vloeistoffen veilig georganiseerd en gescheiden –
voor binnengebruik

•  Verhogen de maximaal toelaatbare hoeveelheden ontvlambare en
brandbare vloeistoffen in controlegebieden

•  Verbeteren efficiëntie door materialen dichtbij het gebruikerspunt te
plaatsen

•  Verbeteren veiligheid door vergrendelingsmechanisme

•  Zorgen voor een veilige evacuatietijd in geval van brand

•  Zorgen voor naleving van de federale OSHA-voorschriften en de
National Fire Protection Association

Goedkeuringen en naleving

stalen veiligheidskasten voldoen tenminste aan een of meer van de
volgende voorschriften:
•  OSHA 1910.106
•  National Fire Protection Association (NFPA) Code 30 voor ontvlambare

vloeistoffen
•  NFPA Brandcode 1
•  Internationale Brandcode (IFC)
•  Nationale Brandcode van Canada
•  NFPA Code 400 voor gevaarlijke materialen
•  Europese EN standaard 14470-1 en 14727
•  De meeste kasten hebben een onafhankelijke externe goedkeuring:
•  FM Approvals
•  MPA Dresden

Overwegingen bij het selecteren van een veiligheidskast

• Federale, overheids- en lokale nalevingsvereisten

• Grootte en type van de vaten die worden opgeslagen

• Benodigde capaciteit

• Type chemicalie dat wordt opgeslagen

•  Beveiligings- en veiligheidsfuncties zoals U-Loc™  met
hangslot vergrendelbaar handvat, SpillSlope® planken,
Haz-Alert™ waarschuwingslabels, alle gelaste constructie



Het U-Loc™ -handvat 
bevat een dubbele 
sleutelset of kan 
worden vergrendeld 
met een hangslot (niet 
meegeleverd) voor meer 
veiligheid.

SpillSlope®-
veiligheidslegborden 
leiden gemorst 
materiaal naar de 
achterkant en onderkant 
van de lekvrije 
opvangbak. Voldoet aan 
ANSI MH28.1

De gelaste constructie 
zorgt voor haaksheid en 
een lange levensduur; 
deurstijlbanden zorgen 
voor extra stevigheid.

Het goed zichtbare 
HazAlert™ 
reflecterende etiket 
geeft waarschuwing - 
“Ontvlambaar – Houd 
uit de buurt van vuur” 
in het Engels, Spaans 
en Frans.

Sure-Grip® EX veiligheidsopslagkasten bieden topprestaties voor 
inpandige opslag en bescherming van ontvlambare vloeistoffen.

Verstelbare stelvoeten 
ondersteunen kasten op 
oneffen oppervlakken.

Ingebouwde 
aardingsconnector 
afgebeeld met optionele 
aardingskabel 08500.

Het verborgen 
zelfsluitende mechanisme 
biedt obstakelvrije 
toegang tot de bovenste 
plankruimte. Het 
gepatenteerde slimme 
sluitsysteem zorgt 
automatisch voor een 
correcte sluiting van de 
deuren (op zelfsluitende 
modellen). 

Gepatenteerde 
SpillSlope®-
veiligheidslegborden 
leiden gemorste stof 
naar de achterkant en 
onderkant van de lekvrije 
opvangbak. Ze zijn 
instelbaar op een hart 
op hart maat van 76 mm 
en voldoen aan ANSI-
normen met een veilige 
toegestane belasting van 
159 kg.

Gelaste 
legbordenhangers zijn 
aaneengekoppeld met 
de legborden zodat 
ze maximale stabiliteit 
bieden zonder zwakke 
beugels te verliezen.

Lekdichte opvangbak 
van 51 mm houdt lekken 
tegen en voldoet aan de 
EPA-vereisten.
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Klassieke Sure-Grip® EX 
Veiligheidskasten
Bescherm uw werknemers, verminder brandgevaar en 
verbeter productiviteit door het opslaan van ontvlambare 
brandstoffen en chemicaliën in veiligheidskasten die 
voldoen aan de OSHA- en NFPA-voorschriften

•  Onafhankelijk getest op brandgevaar en goedgekeurd door
FM Approvals

•  18-gauge (1 mm) dikke dubbele wand, gelast staal met een
isolerende luchtruimte van 38 mm

•  Verstelbare, gepatenteerde SpillSlope®-legborden van
gegalvaniseerd staal leiden gemorste stoffen naar de achterkant
en onderkant van de lekvrije opvangbak van 51 mm

•  Vergrendelingssysteem met 3-punts roestvrijstalen pen

•  Een U-Loc™ handvat met twee sleutels — optioneel hangslot
mogelijk

•  Drietalige waarschuwing met reflecterende etiketten van Haz-
Alert™

•  Inclusief dubbele ventilatieopeningen met vlamdovers,
verstelbare stelvoeten en aardingsconnector

* OSHA 29CFR 1910.106 (d) (3) stelt dat niet meer dan 60 gallon (227 L) ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3 en niet meer dan 120 gallon (454 L) van 
brandbare vloeistoffen van categorie 4 mogen worden opgeslagen in een veiligheidskast.

Verkrijgbaar in vier kleuren op aanvraag

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Zelfsluitend Extra Legborden

114 20 112 x 109 x 46 1 8930001 8930201 29937

170 20 165 x 109 x 46 2 8945001 8945201 29937

227 32 165 x 86 x 86 2 8960001 8960201 29944

341* 41 165 x 109 x 86 2 8990001 8990201 29945

8960001

www.awp.be
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Plaats onder een aanrecht om te profiteren van 
opslagruimte en houd vloeistoffen in de buurt van het 
werkblad

•  Verzonken uitsparing verbetert de ergonomie doordat de
gebruiker dichter bij het werkoppervlak kan staan

•  Dubbele ventilatieopeningen in de achterwand met een
vlamdover zorgen voor ontluchting indien nodig

•  Verkrijgbaar in handmatig te sluiten of zelf-sluitende modellen

•  Brandwerend, lekvrij ontwerp met 3-punts penvergrendeling
voor faalveilige sluiting

•  SpillSlope®-legbord leidt gemorste stof naar achteren en naar
beneden in de opvangbak

• Conform OSHA en NFPA, FM-goedgekeurd

Werkblad Sure-Grip® EX Veiligheidskasten
 Gebruik op werkbanken voor toegang tot vaak gebruikte 
vloeistoffen. Een conform, compact ontwerp biedt 
dezelfde brandbeveiliging als van grotere kasten

•  Zelfvergrendelende deur voor veilige sluiting

•  Verkrijgbaar in handmatige of zelfsluitende modellen met
enkele deur

•  Bespaar ruimte door aan de wand te bevestigen met optionele
wandhanger montage nr. 25951

• Conform OSHA en NFPA

Onderbouw Sure-Grip® EX Veiligheidskasten

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Zelfsluitend Extra Legborden

83 20 89 x 89 x 56 1 8923001 8923201 29939

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Zelfsluitend Extra Legborden

15 6.5 56 x 43 x 43 1 8904001 8904201 29935

www.awp.be
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Slimline Sure-Grip® EX Veiligheidskasten

Bewaar brandbare stoffen veilig wanneer het 
vloeroppervlak krap is of gebruik om de opslagruimte 
naast bestaande kasten uit te breiden

•  Op brand getest en FM-goedgekeurd; voldoet aan OSHA en
NFPA

•  18-gauge (1-mm) dikke dubbele wand, gelast staal met 38-
mm isolerende luchtruimte

• Vergrendelingssysteem met 3-punts roestvrijstalen pen

•  Verkrijgbaar in handmatig sluitende of zelfsluitende modellen
met enkele deur

•  U-Loc™ handvat met twee sleutels—optioneel hangslot
mogelijk

• Drie instelbare, gepatenteerde SpillSlope® gegalvaniseerde
stalen legborden leiden gemorste stof naar de lekvrije
opvangbak van 51 mm

•  Inclusief dubbele ventilatieopeningen met vlamdovers,
verstelbare stelvoeten en aardingsconnector

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Zelfsluitend Extra Legborden

83 10 165 x 59 x 46 3 8922001 8922201 29936

204 20 165 x 59 x 86 3 8954001 8954201 29941

8922001

www.awp.be
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Compac Sure-Grip® EX Veiligheidskasten
•  FM-goedgekeurd, voldoet aan OSHA en NFPA

•  Brandwerend ontwerp bestaat uit dubbelwandig staal met
isolerende luchtruimte van 38 mm en 3-punts roestvrijstalen
penvergrendeling voor positieve, faalveilige deursluiting

•  Instelbaar SpillSlope® veiligheidslegbord leidt gemorste stof naar
lekvrije opvangbak van 51 mm

•  Dubbele ventilatieopeningen met vlamdovers, stelvoeten en
aardingsconnector

• 45 L is 0,9 m hoog en past onder de meeste werkbanken

Mini Veiligheidskast
•  Kleine kast in handig formaat voor veilige opslag van

ontvlambare stoffen binnen handbereik en makkelijk
te verplaatsen

•  Drie elastische snoeren houden de inhoud op zijn
plaats tijdens vervoer over de werkvloer

• Enkele deur met handmatige sluiting

•  Instelbaar legbord maximaliseert de kastruimte en
leidt de gemorste stof naar achteren en beneden naar
een opvangbak van 2 liter

• Voldoet aan OSHA en NFPA

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Zelfsluitend Extra Legborden

45 10 89 x 59 x 46 1 8912001 8912201 29936

57 10 112 x 59 x 46 1 8915001 8915201 29936

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Zelfsluitend Extra Legborden

Aerosols 2.2 56 x 43 x 20 1 8902001 - -

8912001
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Piggyback Sure-Grip® EX Veiligheidskasten
Dankzij het ontwerp met een lage hoogte kunt u 
ontvlambare stoffen op werktafels of bovenop de 114 L - en 
170 L-kasten opslaan

•  Vergroting van opslag en veilige scheiding van vloeistoffen

• Voldoet aan OSHA en NFPA, FM-goedgekeurd

•  Alle kasten bestaan uit gelast, dubbelwandig 18 gauge (1 mm)
staal met isolerende luchtruimte van 38 mm

• Faalveilig, 3-punts roestvrijstalen penvergrendelingssysteem

•  Verkrijgbaar in handmatig sluitende of zelfsluitende modellen
met dubbele deuren

•  U-Loc™ handvat met twee sleutels - optioneel hangslot
mogelijk

•  Bevat dubbele ventilatieopeningen met vlamdovers, verstelbare
stelvoeten, aardingsconnector

Wall-Mount Sure-Grip® EX Veiligheidskasten
Haal het meeste uit de bruikbare opslagruimte - hangkast boven 
de werkbank voor eenvoudige toegang tot oplosmiddelen voor 
het werk

•  Volledig conform, brandwerend ontwerp, zoals grotere Justrite-
veiligheidskasten

•  Opstelling op ooghoogte biedt makkelijke toegang tot veelgebruikte
vloeistoffen

• Dubbele deuren met handmatige sluiting

• Wordt compleet geleverd met bevestigingsmateriaal

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Zelfsluitend Extra Legborden

45 20 46 x 109 x 46 0 8913001 8913201 -

64 20 61 x 109 x 46 1 8917001 8917201 29937

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Zelfsluitend Extra Legborden

64 20 61 x 101 x 46 1 8917008* - -

76 17 111 x 109 x 31 3 8934001 - 29938

*Niet FM-goedgekeurd.

8917001

www.awp.be
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EN Veiligheidsopslagkasten
Extreme brandwerendheid voor omgevingen met een 
hoog risico, zoals locaties met een hoge bezettingsgraad, 
hoogwaardige inventaris of afgelegen gebieden zonder 
brandweer.

•  Deuren sluiten zichzelf om ervoor te zorgen dat de kast
gesloten is in geval van brand

•  Onafhankelijke cilindersloten op elke deur met indicator voor
vergrendelingsstatus

•  Afneembare opvangbak met geperforeerd inzetstuk vangt
gemorste stof op - houdt containers hoog zodat ze droog
blijven

•  Transportbasis accepteert palletaansluiting om lege kast te
verplaatsen - accepteert optionele, verwijderbare bodemplaat

•  Voldoet aan EN, OSHA, NFPA en goedgekeurd door FM en
MPA Dresden

90-Minuten Confidence
•  Buitenkant van staal met meerdere lagen brandwerende

isolatie van gips en minerale vezels

•  Opzwellende strips zetten uit om openingen in geval van
brand te dichten

• Zelfsluitende modellen met dubbele deuren

• Twee ventilatieopeningen aan de bovenzijde met vlinderklep,
sluiten automatisch bij 70° C tijdens een brand

30-Minuten EN-Kast
•  Tweekleurige gele behuizing van melaminehars en

vlamvertragende platen, met een stalen deur bedekt met
getextureerde, afwerking met poedercoating

•  Opzwellende beschermstrips zetten uit en dichten openingen
tussen de deur(en) en het frame

• Zelfsluitende modellen met enkele of dubbele deur(en)

• Ventilatieopeningen sluiten bij 70 C° tijdens een brand

Stalen legbord met poedercoating     Polypropyleen blad Polyethyleen blad Bodembedekking Kastenverplaatser - Set van 2

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Zelfsluitend Extra Legborden

114 22 195 x 89 x 62 3 22605 22630

170 33 195 x 120 x 62 3 22607 22631

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Zelfsluitend Extra Legborden

114 22 195 x 86 x 62 3 22601 22630

170 33 195 x 116 x 62 3 22603 22631

Accessoires

22605

www.awp.be
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Sure-Grip® EX Veiligheidskasten voor 
vertikale vaten
OSHA- en NFPA-conforme vertikale opslag voor 1 of 2 
vaten van 110 tot 200 L

•  18-gauge (1 mm) dubbele wand, gelast staal met een
isolerende luchtruimte van 38 mm voor brandwerendheid

•  Halfdiep instelbaar legbord voor het opslaan van een vat met
pomp of trechter, of voor het opslaan van reserve-accessoires
voor vaten

• Verkrijgbaar in handmatig sluitende of zelfsluitende modellen

•  Keuze uit vatenrollers voor het makkelijk verplaatsen van
zware vaten of verwijderbare vatsteunen om de vaten boven
de opvangbak van de kast te houden

• Onafhankelijk getest op brand en goedgekeurd door FM
Approvals

Double-Duty Verticale Drum Sure-Grip® 
EX Veiligheidskasten
•  Twee afzonderlijke compartimenten bieden plaats aan

een verticaal vat van 200 of 110 L en aan maximaal twaalf
veiligheidsblikken van 19 L

•  Volledig conform, brandwerend ontwerp met driepunts-,
zelfvergrendelende deuren

•  De plek voor vaten biedt vatenrollers in de bak en een 29946
halfdiep SpillSlope® legbord

•  Het gebied voor veiligheidskannen omvat twee afneembare
SpillSlope® legborden in volledig formaat

Drum Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Zelfsluitend Extra Legborden

Een – 200 31 165 x 86 x 86 1 8962001 - 29946

Twee – 110 40 165 x 109 x 86 1 8990601 8990701 -

Twee – 200* 56 165 x 150 x 86 1 8991001** - 29947

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Zelfsluitend Extra Legborden

435* 24, 31 165 x 150 x 86 2,1 8992601 8992701 29974

* OSHA 29CFR 1910.106(d)(3) verklaart dat niet meer dan 227 ontvlambare vloeistoffen van Categorie 1, 2 of 3, en niet meer dan 454 L ontvlambare vloeistoffen van 
Categorie 4 mogen worden opgeslagen in een veiligheidskast.
**Not FM approved

www.awp.be
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Veiligheids- & Opslagkasten voor vaten

•  Getest op brand en goedgekeurd door FM Approvals;
18-gauge (1-mm) dubbele wand, gelast staal

• Bevat een horizontaal opgeslagen vat van 200 L voor gebruik
in zwaartekracht gerelateerde applicaties

•  De binnenkant biedt plaats aan een druipkan en bevat
geleiderbanen om het vat met wieltjes op zijn plaats te brengen

•  Beschikbaar in handmatige of zelfsluitende modellen

•  Afwerking met poedercoating, zowel van binnen als van buiten

•  Lekvrije opvangbak van 51 mm, dubbele ventilatieopeningen
met vlamdovers

• Ingebouwde aardingsconnector

Drum Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Zelfsluitend

One – 200 39 127 x 76 x 122 - 8993001 8993201

Accessoires voor Vatenkasten

25932 Oprijplaat voor vaten: 

•  Zorgt voor het makkelijk laden van een vat in een kast met behulp
van een karretje

• De oprijplaat past over de drempel om veilig op zijn plaats te
blijven

• Het profielontwerp op het oppervlak maximaliseert de grip

• Past op alle stijlen van vatenkasten

• Uniform verdeelde belastingslimiet is 340 kg

• Niet te gebruiken met de 08800 vatenkantelaar op wieltjes

25920 Vatroller 

•  Voor kast 8962001 voor vertikale opslag (apart verkocht), maakt het
makkelijker om zware vaten te verplaatsen

08800 Vatenkantelaar op wieltjes 

•  Plaatst een horizontaal vat voor afgifte van zwaartekracht

Horizontale Drum Sure-Grip® EX Veiligheidskast

899320 shown with optional 
08800 cradle

www.awp.be



Classic Sure-Grip® EX Veiligheidskasten voor 
brandbare stoffen
Scheiden en identificeren brandbare vloeistoffen voor veilige 
opslag van verven en inkten

•  Volledig conform, getest op brandgevaar en goedgekeurd door FM
Approvals

•  Met stevige dubbele wand, 18-gauge (1 mm) staal met een isolerende
luchtruimte van 38 mm

•  De SpillSlope® legborden zijn instelbaar om een verscheidenheid aan
kleinere verfblikken en spuitbussen op te slaan

•  Lekvrije opvangbak van 51 mm vangt gemorste stoffen op

• Roestvrijstalen driepunts-vergrendelingssysteem voor faalveilige
sluiting

•  Bevatten dubbele ventilatieopeningen met vlamdovers, verstelbare
stelvoeten en een aardingsconnector

Opberghouders voor documenten
Zorgen ervoor dat uw belangrijke papieren gemakkelijk beschikbaar 
zijn, terwijl u ze beschermt tegen vocht en vuil

•  Weerbestendige opberghouders van polyethyleen bewaren
handleidingen en documenten op een veilige manier

• Felrode kleur voor zichtbaarheid met een glad oppervlak dat geschikt is
voor een ID-etiket

•  Etikettenpakket bevat 2 blanco etiketten en 2 geprinte etiketten (SDS/
veiligheidsinformatieblad en instructiehandleiding)

• Inclusief stevige dubbelzijdige tape voor eenvoudige bevestiging

• Groot formaat geschikt voor SDS-mappen; middelgrote en grote
houders geschikt voor hangslot

Ideaal voor opslag van veiligheidsinformatiebladen, instructiebladen, 
ontvangen rekeningen, evacuatieplannen, schema's, 
fabrieksplattegronden, inventariscontrolelijsten, bedieningshandleidingen, 
contactpersonen voor noodgevallen, certificaten en medische dossiers.

Accessories:

•  Etikettenpakket (4 gele etiketten: 2 blanco
and 2 voorgeprinte – veiligheidsinformatie-

 blad en instructiehandleiding)

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Zelfsluitend Extra Legborden

151 20 112 x 109 x 46 3 8930111 8930311 29937

23303 - Middelgrote 
opening bovenaan

23304 - Middelgrote 
opening aan de voorzijde 

23305 - Koker 
met draaideksel

23306 - Grote opening 
aan de voorzijde

8930111

www.awp.be
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Sure-Grip® EX Veiligheidskasten voor 
bijtende stoffen
Beschermen personeel en laboratoria tegen schadelijke 
chemicaliën door opslag van bijtende stoffen in speciaal 
ontworpen veiligheidskasten

•  Onafhankelijk getest op brand en goedgekeurd door FM
Approvals

•  Afwerking met poedercoating, zowel van binnen als van buiten

•  Zelfde brandwerend ontwerp als de klassieke kasten voor
opslag van ontvlambare stoffen

•  Lekvrije opvangbak van 51 mm, dubbele ventilatieopeningen
met vlamschermen, instelbare stelvoeten, aardingsconnector

•  De polyethylene bakken passen op gegalvaniseerde, stalen
SpillSlope® legborden die bestand zijn tegen agressieve
chemicaliën

•  Polyethylene voering op de bodem van de opvangbak is
verwijderbaar voor makkelijke reiniging van druppels en lekken

•  De 114 L-modellen bevatten een extra polyethyleen werkblad
om bovenop de kast te zetten voor een handig werkoppervlak

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Zelfsluitend Extra Legborden

Klassieke Veiligheidskast:

114 20 112 x 109 x 46 1 8930021 8930221 29937

170 20 165 x 109 x 46 2 8945021 8945221 29937

227 32 165 x 86 x 86 2 8960021 8960221 29944

341 41 165 x 109 x 86 2 - 8990221 29945

 Werkblad Veiligheidskast:

15 6.5 56 x 43 x 43 1 8904021* 8904221* 29935

Compac Veiligheidskast:

45 10 89 x 59 x 46 1 8912021 8912221 29936

Piggyback Veiligheidskast:

45 20 46 x 109 x 46 0 8913021 8913221 -

64 20 61 x 109 x 46 1 8917021 8917221 29937

Slimline Veiligheidskast:

83 10 165 x 59 x 46 3 8922021 8922221 29936

Onderbouw Veiligheidskast:

83 20 89 x 89 x 56 1 8923021 8923221 29939

8904021 8912021 8917221 8922221 8923021

8945021

*Niet FM-goedgekeurd.
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Veiligheidskasten voor gevaarlijke materialen
Voor het identificeren en veilig opslaan van gevaarlijke materialen, 
zoals zuren, basen, oxidatiemiddelen of giftige materialen

• Onafhankelijk getest op brand en goedgekeurd door FM Approvals

•  Etiketten voor specifieke toepassingen identificeren de inhoud en
zorgen voor veilige opslag en scheiding van incompatibele chemicaliën

• Dubbelwandig, 18-gauge (1 mm) staal met een luchtruimte van 38 mm

•  Lekvrije opvangbak van 51 mm met polyethylene voering voor de
bakbodem

•  Zelfsluitende deuren met een roestvrijstalen driepunts-
vergrendelingssysteem, zelfvergrendelend en zelfsluitend

•  Smeltzekering op deur(en) smelt bij 74° C voor automatische sluiting bij
brand

•  SpillSlope® instelbare, stalen legborden uitgerust met polyethylene
bladen voor chemicaliënbestendigheid tegen lekken

•  De 114 L-kast bevat een extra polyethyleen werkblad dat bovenop de
kast kan worden geplaatst voor een handig werkoppervlak.

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Zelfsluitend Extra Legborden

Klassieke Veiligheidskast:

114 20 112 x 109 x 46 1 8630281 29937

170 20 165 x 109 x 46 2 8645281 29937

227 32 165 x 86 x 86 2 8660281 29944

341 41 165 x 109 x 86 2 8690281 29945

Werkblad Veiligheidskast:

15 6.5 56 x 43 x 43 1 8604281* 29935

Compac Veiligheidskast:

45 10 89 x 59 x 46 1 8612281 29936

57 10 112 x 59 x 46 1 8615281 29936

Piggyback Veiligheidskast:

45 20 46 x 109 x 46 0 8613281 -

64 20 61 x 109 x 46 1 8617281 29937

Slimline Veiligheidskast:

83 10 165 x 59 x 46 3 8622281 29936

204 20 165 x 59 x 86 3 8654281 29941

Onderbouw Veiligheidskast:

83 20 89 x 89 x 56 1 8623281 29939

8604281 8615281 8613281 8654281 8623281

8660281

*Niet FM-goedgekeurd.
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ChemCor® gevoerde veiligheidskasten 
voor gevaarlijke stoffen
Naadloze ChemCor® afwerking beschermt de binnenkant 
van de kast tegen roest en corrosie

•  Al deze kasten hebben dezelfde hoogwaardige functies als de
kasten voor gevaarlijke materialen met extra bescherming
tegen corrosie door druppels en ontgassing van agressieve
chemicaliën

•  Unieke vlam-gecoate thermoplastische afwerking op
binnendeuren, planken, wanden, plafond en opvangbak

•  Niet-poreus, naadvrij oppervlak elimineert de noodzaak van
corrosiegevoelige klinknagels of bevestigingsmiddelen

•  Bestand tegen vlekvorming en gemakkelijk op te ruimen

•  De 114 L-kast bevat een polyethylene werkbak die bovenop
de kast kan worden geplaatst voor een handig werkoppervlak

Inhoud (L) Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Zelfsluitend Extra Legborden

Klassieke Veiligheidskast:

114 20 112 x 109 x 46 1 86302821 29957

170 20 165 x 109 x 46 2 86452821 29957

227 32 165 x 86 x 86 2 86602821 29952

Werkblad Veiligheidskast:

15 6.5 56 x 43 x 43 1 86042821* 29930

Compac Veiligheidskast:

45 10 89 x 59 x 46 1 86122821 29904

Piggyback Veiligheidskast:

45 20 46 x 109 x 46 0 86132821 -

64 20 61 x 109 x 46 1 86172821 29957

Slimline Veiligheidskast:

83 10 165 x 59 x 46 3 86222821 29904

Onderbouw Veiligheidskast:

83 20 89 x 89 x 56 1 86232821 29929

86042821 86122821 86132821 86222821 86232821

86302821

*Niet FM-goedgekeurd.
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Veiligheids- & Opslagkasten van 
polyethyleen en hout
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Polyethyleenkast voor bijtende 
chemicaliën
Compleet metaalvrije poly-kast – geen zorgen meer over 
roest

•  Voor sterke zuren zoals zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur; of
basen zoals natrium, kalium, calciumhydroxide

•  Duurzaam HDPE (high-density polyethylene) voor
chemicaliënbestendigheid

•  De legborden zijn instelbaar in stappen van 76 mm met een
draagvermogen van 57 kg

•  Verwijderbaar opvangbakdeksel dat dient als onderste plank
en de geïntegreerde lekvrije opvangbak van 32 L verbergt

• Handmatige dubbele deur, geschikt voor optioneel hangslot

•  Gebruik voor stand-alone opslag voor toegang tot een
gegroefd bovenoppervlak of vergroot de capaciteit door twee
kasten op elkaar te stapelen

•  Bij gebruik onder een werkbank zorgt een verzonken
uitsparing voor een betere ergonomie

•  Vier voorgevormde achterste luchtopeningen bieden een
aansluiting voor een aftermarket-ontluchtingsset (niet
inbegrepen) als een verwijderingssysteem voor dampspanning
vereist is

•  Drie etiketten inbegrepen voor de specifieke toepassingen:
zuur, basen en bijtend

Polyethylene werkbladkast voor bijtende 
stoffen
•  Gebruiksgemak voor kleine hoeveelheden zuren of basen

•  Volledig metaalvrij - uitstekende chemische bestendigheid
tegen schadelijke morsingen of dampen

•  Bevat twee poly-legborden; gebruik de ene plank aan de
binnenkant om lekken op te vangen, bewaar de andere onder
de kast en verplaats hem voor gebruik als werkblad

•  Scharnierdeur aan beide zijden – geschikt voor optioneel
hangslot

•  Drie etiketten inbegrepen voor specifieke toepassingen: zuur,
basen en bijtend

2.5 L Flesinhoud Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Capaciteit per Legbord (kg) Handmatig Sluitend

36 32 90 x 91 x 64 1 57 24180

4 L Flesinhoud Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Capaciteit per Legbord (kg) Handmatig Sluitend

2 - 50 x 36 x 44 - - 24080
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Hout gelamineerde kasten voor zuren
•  Duurzame houtconstructie met roestvrijstalen handvaten en

scharnieren

• Legborden zijn instelbaar in stappen van 32 mm

•  Inclusief instelbare stelvoeten, Haz-Alert™ reflecterende
etiketten en dubbel sleutelset

•  Onderbouwmodel 24140 met een verwijderbaar, eenvoudig te
reinigen polyetheen werkoppervlak dat 16 mm verzonken is
om lekken op te vangen

•  Hoogte-afmeting van model 24140 is inclusief afdekplaat
van 19 mm. Voor gebruik als onderbouwkast, de afdekplaat
verwijderen en stel de stelvoeten bij tot maximaal 19 mm

Massieve polyethylene kasten voor zuren
•  Geschikt voor zeer agressieve vloeistoffen - geen metalen

onderdelen die corroderen

• Lekvrije opvangbak van 51 mm

•  Driepunts-deurvergrendeling op grotere eenheden biedt veilige
sluiting

• Legborden op grotere eenheden instelbaar in stappen van
76 mm

• Deur geschikt voor optioneel hangslot

•  De uitsparing op het 24010 onderbouwmodel van 36 L biedt
verbeterde ergonomie - minder voorover leunen

2.5 L Flesinhoud Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend Legborden

6 - 47 x 61 x 41 0 24120 -

36 - 91 x 91 x 56 1 24140 24168

49 - 152 x 107 x 45 1 24150 24167

2.5 L Flesinhoud Opvangbak (L) H x B x D (cm) Legborden Handmatig Sluitend

6 - 56 x 43 x 43 0 24004

36 - 91 x 91 x 55 1 24010

36 - 93 x 91 x 55 1 24015

24120

24140

24010

24150
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Accessoires bieden organisatie en gemak
SpillSlope® stalen legbord voor kasten voor gevaarlijke 
materialen of opslagkasten voor corrosieven

•  Gegalvaniseerde stalen legborden dragen maximaal 159 kg en
zijn instelbaar in stappen van 76 mm

•  Polyethyleen-bladen passen op de stalen legborden voor
extra corrosiebescherming tegen lekken bij het opslaan van
schadelijke bijtende vloeistoffen

•  Beschikbare opties zijn: combinatieblad met poly-lade, stalen
legbord alleen of poly-lade alleen

Stalen legbordverdelers

•  29985 passen in alle kasten met planken van 36 cm diepte

•  29990 passen in alle kasten met planken van 46 cm diepte

•  Eenvoudig over het legbord plaatsen en in gewenste positie
schuiven

84000 Seismische Beugelset  

•  Biedt verhoogde stabiliteit - ideaal voor gebieden met
aardbevingen of orkanen

• Eén set beveiligt elke veiligheidskast aan een muur of vloer

•  Er worden geen gaten gemaakt, zodat de brandwerende
eigenschappen van de kast intact blijven en de kast de FM-
goedkeuring behoudt
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84002 Frame voor potenverhoging 

•  Biedt stevige, stabiele ondersteuning voor makkelijke verplaatsing
van een lege kast met vorkheftruck of palletkrik

•  Hoog potenframe maakt het eenvoudig om eronder schoon te
maken en houdt de kast uit de buurt van vocht op de vloer

•  Inclusief stelvoeten en veiligheidswaarschuwingsetiket: "Fork Lift
Only When Empty" (Gebruik heftruck alleen wanneer kast leeg is).

84001 Rolkar 

•  Voor makkelijke verplaatsing van een zware veiligheidskast – voor
vervoer van oplosmiddelen en chemicaliën rechtstreeks naar uw
werkplek

•  Van gelast 3 mm-dik zwaar staal met poly-zwenkwielen van
127 mm voorzien van remmen voor extra veiligheid

• Verwijderbaar duwhandvat

•  Geschikt voor elke kast van 109 x 46 cm met een maximale
hoogte van 112 cm met een draagvermogen van 227 kg

29916 VaporTrap™ Veiligheidskastfilter

Verbetert werkomgeving van medewerkers door verminderde 
blootstelling aan het inademen van VOS (vluchtige organische 
stoffen)

•  Vermindert schadelijke vluchtige organische chemische dampen
in uw veiligheidskast

•  Geactiveerd koolstoffiltermedium in een roestvrijstalen
gaaspatroon adsorbeert VOS-dampen

•  Dankzij de gemagnetiseerde basis kan het filter overal in de kast
geplaatst worden

•  De datumvermelding op het etiket dient als herinnering voor de
vervanging - levenscyclus varieert op basis van damptypen en
-concentraties

• Set van 2 filters

Accessoires bieden organisatie en gemak




