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Zoals U weet is een bluswatertank een belangrijke component als watervoorziening voor de automatische sprinklerinstallatie, 

géén water is nu eenmaal geen brandbeveiliging…. 

 

Het ontwerp is qua uitvoering naar levensduur (zinklaag+bitumen) en stabiliteit naar veiligheid (plaatdikte) door de vigerende 

certificatie instelling zoals bijvoorbeeld FM en LPCB beoordeeld naar conformiteit met de gestelde eisen en is alzo   

“Approved and listed”.  De voorgeschreven bitumen coating is daar deel van. 

 

Sinds de invoering door Het CCV van de onderhoudsvoorschriften TB67B sinds 01-07-2016 zijn er vele tanks van 

verschillende tankfabrikanten geïnspecteerd en zijn inmiddels voorzien van onderhoud. 

 

Tijdens de inspecties van de tanks met bitumencoating aan de binnenzijde, is gebleken dat er vele nog in goede staat zijn na 

15 jaar dienst, maar helaas ook vele in slechte staat na 7 jaar dienst. 

 

De oorzaak van de in slechte staat zijnde tanks is helaas niet met zekerheid bekend, maar er kan wel met zekerheid worden 

gesteld en is ook duidelijk gebleken, dat de door FM en LPCB voorgeschreven bitumen coating niet altijd en overal voldoet 

aan de vooropgestelde eisen naar de voorgeschreven levensduur. 

 

Avasco heeft met deze ervaringen een beslissing genomen om geen bitumen coating meer toe te passen in nieuwbouw, maar 

een alternatief met een fabrieksmatig aangebrachte coating die perfecte geschiktheid en levensduur geeft conform  

EN ISO 12944. 

 

Er zijn inmiddels vele onderzoeken gedaan naar de oorzaak, met name op het gebied van kwaliteit bitumen, samenstelling 

water en de aanwezigheid van externe factoren zoals zwerfstromen, etc. 

 

Kwaliteit bitumen. 

Voor 2000 werd er meestal koolteer (= steenkool product) toegepast, maar door Europees besluit werd dit verboden i.v.m. 

milieu- en gezondheidsredenen. (PAK’s)  De FM norm is Amerikaans en het verbod is alleen in Europa… 

Nadien werd er bitumen (= aardolie product) toegepast, maar om het verwerkbaar te maken wordt het meestal verdunt met 

Terpentine. (vaste stof +/- 50% bitumen)  

 

Samenstelling water. 

De vigerende norm schrijft voor om stadswater te gebruiken, maar de samenstelling kan zéér sterk variëren per regio. 

Zelfs stadwater kan agressief zijn door een bepaalde combinatie van componenten in het water. 

Er zijn verschillende analyses gedaan in verschillende regio’s en duidelijk is geworden dat hardheid, zuurstofgehalte, 

zuurgraad, koolzuurgehalte, ijzergehalte en enkele andere, in de juiste combinatie een agressief water kunnen maken die de 

bitumen én de zinklaag versneld kunnen aantasten. 

 

Aanwezigheid van zwerfstromen. 

Uit ervaring is er bekend dat de meeste tanks niet correct geaard zijn. 

Bij het testen van de pomp ontstaat er door het rondpompen van water, statische elektriciteit in de tankwand wat corrosie 

verschijnselen versnelt. 

Ook de aanwezigheid van zwerfstromen van spoorlijnen, onder- en bovengrondse hoogspanningskabels, etc zullen 

problemen geven. 

 

Het advies is dan ook dat U pro-actief zorg draagt voor de betrouwbaarheid van de watertank en dat er preventieve 

(voor)inspecties worden gedaan en indien nodig onderhoud wordt uitgevoerd conform TB67B § 4.4 waaronder bolletje 9. 

 

Zelfs in de maritieme wereld is dit een probleem waarbij de oorzaak niet echt bekend is. 

Zorg ervoor dat Uw installatie perfect betrouwbaar blijft! 

 

Vertrouwende U correct en voldoende te hebben geïnformeerd, 
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