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BILTANK 2M3 IBC
ALLMÄNT
For utforligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER
GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen galler

Hantering
och
transport

Biltank 2M3 IBC

Aktas

Vårdmar- Förpackkering
ning
Klapp:9

0

Förvarings- Vårdmetod
intervall
Kallfd

2:9

Vårdpersonal

Vårdinstans

Fdm

Fd:9

Särskilda riktlinjer
Vårdmarkering
Biltank 2 M3 IBC
Markering avseende utford kontroll av IBC-behallare ska utforas pa skylt som
ar placerad pa domlockets halsring.
Vårdintervall
Biltank 2 M3 IBC
Biltank 2M3 IBC ska kontrolleras enligt ADR (SRUFS). Aterkommande kontroll med hogst 2Y ars intervall. Kontroll/besiktning ska utforas av en certifierad IBC-besiktningsman.
Referenser
For respektive materiel gallande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smorjschema, materielvardsschema eller motsvarande publikation.
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Referenser Vårdpublikationer
Materiel/Yardpublikation

F-bet/F-ben (lankade)

Gummi
Materielvardsschema daglig och
sarskild tillsyn

M7782-122001 GUMMI GEMENSAMT
M7782-013162 MYSCHDS BILTANK IBC
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Referenser Övrigt
Ovrigt

F-bet/F-ben, etc

Instruktionsbocker

M7786-013931 IBOK BILTANK 2M3 IBC /T

FM instruktion for atg mot
brand- och explosionsfara, vattenfororening, m.m.

M7740-213002 BYKF 2005

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn
• Materielen skall fore forradsstallning vara ventilerad, val rengjord och vardad enligt Sarskild tillsyn M7782-013162 MYSCHDS BILTANK IBC samt
enligt riktlinjer nedan.
• Ta vara pa spill- och skoljvatskor och oskadliggor avfallet enligt M7740213001 BYKF.
• Kontrollera den utvandiga ytbehandlingen. Rengor noggrant ytor med avskavd farg eller rostbildning. Skador pa malning battras i regel inte. Skadade
ytor korrosionsskyddas med Korrskyddsvatska 056.
Rengöring
VARNING
Gnistbildande verktyg får inte användas. Ta hänsyn till risker för
vattenförorening och brand i samband med rengöringsarbetet.

VARNING
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Rengöringsarbetet ska utföras utomhus eller i särskilt härför ordnad lokal.

•

For bort och oskadliggor avfallet enligt BYKF.

•

Tom tanken fullstandigt. Se till att tanken ar sa uppstalld att den lutar mot
pafyllnings- och tomningsanordningen.

•

Fall upp fallocket och kontrollera att det inte finns nagra vatskeansamlingar
i tanken.
VARNING
Använd endast explosionssäker lampa vid inspektionen.
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•

Skolj tanken upprepade ganger med dieselbrannolja. Ta tillvara skoljoljan i
uppsamlingskarl under bottenstutsen och anvand den om igen. Svabba vid
behov insidan med hjalp av en trasa pa en lang borste.

•

Lamna bottenventilen oppen genom att veva moturs nagra varv pa veven,
detta for att undvika att overtryck uppstar i tanken under forradsstallningen.

Nerstigning i tanken ar normalt inte nodvandig.
ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Tillsyn
Vart annat år
Utfor kontroll enligt ADR med hogst 2Y ars intervall. Kontroll ska utforas av
en certifierad IBC-besiktningsman.
Vart 4:e år
• Kontrollera att materielen ar i det skick som foreskrivs i ATGARDER
FORE FORYARING, Tillsyn.
• Yidta endast de atgarder som erfordras med hansyn tagen till det som konstaterats vid kontrollen.
• Utfor IBC-besiktning samt markning pa tankens besiktningsskylt. Besiktning och markning ska utforas av en certifierad IBC-besiktningsman.
ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid
Kontroll av besiktningsskylt
Kontrollera pa tankens besiktningsskylt att besiktning ar utford.
OBS
Tanken får inte lämnas ut för användning om tillståndsdatumet har
gått ut.

Åtgärder vid mobilisering
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Ingen central riktlinje.

