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Vuurwerk
AANDACHTSPUNTEN

Gevaren / knelpunten


Indien fysiek mogelijk draagt u een veiligheidsbril en gehoorbescherming.



Betreed gevaarsgebied met zo min mogelijk mensen.



Afzetten en evacueren van personen in gevaarsgebied.



Indien de exacte klasse onbekend of vaag is dient u te werken alsof u te maken heeft met klasse 1.1



Laat AGS en/of Explosieven Opruimings Dienst (EOCKL) ter plaatse komen als deskundige.



Vuurwerk uit buitenland van klasse 1.4 kan zich gedragen als klasse 1.3
TACTIEK

Geen brand of explosiegevaar in de omgeving van object


Voorkom verdere ongevallen.



Minimaal 25 meter afzetten.



Identificeer de lading.



Laat deskundigen terplaatse komen voor het veiligstellen van de lading.

Brand of explosiegevaar in omgeving van object


Voorkom brand/explosie door incident te bestrijden.



Voorkom verdere ongevallen.



Minimaal 50 meter afzetten.



Identificeer de lading.



Laat deskundigen terplaatse komen voor het veiligstellen van de lading.

Daadwerkelijk brand in object

Klasse

Handel volgens onderstaande tabel.

UN

ERIC


1.1

0333

1-01





1.2

1.3

1.4G

1.4S

0334

0335

0336

0337

1-02

1-03

1-04

1-04
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Kenmerken
Massa explosie van de gehele lading, waarbij
scherven en brandende delen rond geslingerd
worden.
Drukschade tot enkele honderden meters.
Kans op secundaire branden door
neerkomende delen.
Explosie individuele munitie artikelen, waarbij
scherven, brandende delen en nog niet
geëxplodeerde munitie rond word geslingerd.
Drukschade op korte afstand.
Kans op secundaire branden en explosies door
neerkomende delen.





Zeer heftige verbranding.
Geringe drukschade.
Individuele explosies met beperkte
scherfwerking.





Zeer heftige verbranding.
Geringe drukschade.
Explosies welke beperkt blijven tot de
verpakking.




Zeer heftige verbranding.
Geringe drukschade.

Inzet
Afstand houden en onder
dekking werken.
1 km rond incident afzetten.

Afstand houden en onder
dekking werken.
1 km rond incident afzetten.

Opstelplaats
500 m onder
dekking anders 1
km zonder
dekking.
Verkennen te
voet.
500 m onder
dekking anders 1
km zonder
dekking.
Verkennen te
voet.
50 m

Afstand houden en onder
dekking werken.
Voorkom uitbreiding, blussing
is zinloos.
100 m rond incident afzetten.
Normaal optreden.
25 m
50 m rond incident afzetten.

Normaal optreden.
50 m rond incident afzetten.

25 m
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G = Bevat pyrotechnische stof bestaande uit een ontplofbare stof met een lichtverspreidende, brandstichtende,
traanverwekkende of rook producerende stof.
S = Is zodanig verpakt of ontworpen dat alle gevaarlijke effecten ten gevolge van het onopzettelijk in werking treden
beperkt blijven tot het inwendige van het collo.
ACHTERGRONDINFORMATIE
Herkenning

Klasse 1.1
Etiket is geplaatst
op voertuig en verpakking
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Klasse 1.4
Etiket is alleen
aanwezig op verpakking

