Hebel:
voor OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan zijn gebonden aan wettelijke regels ten aanzien van opslagvoorzieningen. Deze r egels,
die een aanvulling vormen op het Bouwbesluit, zijn vastgelegd in PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). De PGS 15 stelt
onder andere extra bouwkundige eisen aan de constructie ter voorkoming van branddoorslag en -overslag. Met de prefab
oplossingen van Hebel cellenbeton is de bouw van opslagruimten die aan deze eisen voldoen snel en eenvoudig te realiseren.
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PGS-opslagruimten met Hebel
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brandwerend getest tot 360 minuten
onbrandbaar en explosiewerend
ook na brand stabiele en functionele wand
prefab, snel en efficiënt bouwen
thermisch isolerend
geluidabsorberend
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Voordelen scheidingsconstructie cellenbeton ten opzichte van beton
Warmtedoorgang bij brand na 3 uur
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Cellenbeton voorkomt doordringen vlammen en hete gassen.
Temperatuur aan niet-verhitte zijde met cellenbeton ≤ 68˚C.
Warmtestraling met cellenbeton ≤ 15 kW/m2 op 1 meter van de wand.
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