
BIJKOMENDE INLICHTINGEN BIJ  
GESCHREVEN ADR 2021 RICHTLIJNEN

UN Nummer:   3257
ADR/RID klass3:   9
Gevaarsidentificatienummer:  99
Verpakkingsgroep:   III

Vervoersnaam:   VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G. > 100 °C en onder het vlampunt (Bitumen)
Naam van product(en):  Bitumen
Fysische toestand:   Vloeibaar bij normale behandelingstemperatuur / Vaste stof bij omgevingstemperatuur
Kleur:  Bruin tot zwart
Geur:  Karakteristiek
Oplosbaarheid:  Onoplosbaar in water

• Contact met warm produkt veroorzaakt ernstige 
 brandwonden.
• Oververhitting van het product kan leiden tot brand of 
 explosie.

• Contact met water leidt tot hevige uitzetting en een gevaar 
 van “overkoken”.
• Hoge concentraties aan dampen kunnen 
 ademhalingsproblemen en misselijkheid veroorzaken.
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•  Veiligheidshelm met kinband en met geïntegreerd vizier en 
nekbescherming

• Eéndelige beschermende overall, hittebestendig; 
 EN ISO 11612, EN 1149-5
• Veiligheidsschoeisel dat eenvoudig verwijderd kan worden 
 en de enkel bedekt
• Hittebestendige werkhandschoenen met lange mouwen;  
 EN 388, EN 407

• Goed zichtbaar veiligheidsvest voor elk teamlid;  
 ANSI/ISEA 107-2015
•   Tijdens belading/ lossen moet de 

huid volledig beschermd zijn en 
dient het spatscherm neergeklapt 
te worden! 

Bijkomende uitrusting: Lokale of nationale wettelijke voorschriften kunnen aanwezigheid van specifiek bijkomend materiaal 
vereisen.

• Zet de motor af.
• Geen onbeschermde lichtbronnen. Niet roken.
• Markeer de weg en waarschuw andere weggebruikers of 
 voorbijgangers.

• Informeer omstaanders over het gevaar en geef het advies 
 om voor de wind te blijven
• Stel politie en brandweer zo snel mogelijk in kennis.

• Neem enkel actie indien je eigen veiligheid gegarandeerd is.
• Vermijd rechtstreeks contact met het produkt.
• Stop lekken indien dit mogelijk is zonder risico.
• Lekvloeistof absorberen of indijken met zand / aarde of 
 ander geschikt materiaal.
• Indien uitvoerbaar : gebruik schop, bezem, klein 
 opvangrecipiënt.

• Vermijd het binnendringen van vloeistoffen in 
 watervoorzieningen, rioleringen en kelders.
• Verwittig de hulpdiensten indien het product in aanraking is 
 gekomen met watervoorzieningen, riolering of indien grond 
 en vegetatiebesmeurd zijn.

Informatie voor de chauffeur in geval van brand:
Probeer geen brand van de lading te bestrijden.

Informatie voor veiligheidsdiensten:
•  Blus brand met watermist of nevel, droog poeder, schuim, 

inertgas, koolstofdioxide, zand.
• Geen waterstraal gebruiken.
• Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur, 
 koelen met water.

Bij brandwonden  
(Referentie: Eurobitume Brandwonden kaart):
• Brandwonden gedurende minstens 15 minuten koelen met 
 koud water.
• Het bitumen niet verwijderen behalve bij gevaar voor het 
 afsluiten van luchtwegen.
• Het bitumen vormt een luchtdichte steriele laag en mag 
 enkel verwijderd worden door gespecialiseerde medische 
 hulp.
• Onmiddellijk medische hulp inroepen.
• Indien het product in aanraking komt met de ogen, 
 onmiddellijk overvloedig spoelen met schoon water en 
 medische hulp inroepen.

In geval van circumferentiële brandwonden:
Indien een lidmaat of lichaamsdeel volledig omhuld wordt 
door heet bitumen, dan moet het bitumen zacht gemaakt 
en/of gebrokenworden om te vermijden dat de bloedtoevoer 
wordt gehinderd tijdens het afkoelen (tourniquet effect).

In geval van ademhalingsproblemen:
•  Verwijder het slachtoffer van de gecontamineerde zone naar 

frisselucht in veilige omstandigheden.
• Zoek medische hulp indien ademen moeilijk blijft.
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