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HSC Hazardous substances centre - Type 90

Details 
Buiten afmetingen: 1195x660x2040 mm  

Binnen afmetingen: 418/790x543/463x501/480 mm   

 » 90 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor 

opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8 

 » 6x schuiflade van polypropyleen 103 mm hoog

 » 2 verdiepingen

 » 1x bodemopvangbak, gepoedercoat staal

 » verschillende compartimenten die allemaal seperaat zijn af te 

sluiten

 » gescheiden opslag van zuren en brandbare stoffen

 » be- en ontluchting op achterzijde kast welke automatisch sluit 

bij een temperatuur van 70°C, ontluchting ø 75/100 mm 

 » optisch controle systeem lucht aan- en afvoer

 » aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden 

met de binnen inrichting

 » kast beschikt over een vloerafzuiging welke ervoor zorgt dat 

vrijgekomen dampen op de vloer worden afgezogen

 » cilinderslot

 » ventilatie: inhoud van de kast 140x per uur verversen

Kwaliteit
Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest door TÜV. Dit wordt 

bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

 » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 1363-1 en NEN EN 14727

 » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van 

22 jaar!

 » geventileerd op 4 niveaus

 » high-quality label: langere levensduur, gebruiksvriendelijk en hogere testnormen

Kleuren
Standaard is de ombouw in licht grijs (RAL 7035) en 

de deur voor Type 90 in geel (RAL1018). De deur van 

zuren en basen in wit (RAL9002) Zonder meerprijs zijn 

de kasten ook te verkrijgen in onderstaande kleuren. 

Goud geel 
RAL 1004

Licht grijs 
RAL 7035

Geel 
RAL 1018

Puur wit  
RAL 9010
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Tech specs HSC – Type 90
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Adjustable heights - HSC Hazardous Substances Centre: Acids and lye cabinet

Other adjustable heights available on request.

Dimensions –  interior fittings/usable standing surfaces [mm] 
 [inch]

Model size XL

Width Depth Height
Storage shelf /  
safety storage cabinet

490
19.29

370
14.57

30
1.18

Pull-out tray/acids and lye 470
18.5

400
15.75

100
3.93

Storage chamber (per level) 560
22.05

510
20.01

275
10.83

Technical details [kg] - HSC Hazardous Substances Centre 
 [lbs]

Model size XL

Max. load bearing 
capacity 

Pull-out tray 20
44.1

Storage shelf 45
99.21

Type of container [litres]
[gal]

Container height [mm]
[inch]

Glass lab bottle 0,5
0.13

195 
7.68

Glass lab bottle 1,0
0.26

235
 9.25

Glass lab bottle 2,5
0.66

265 
10.43
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HSC - Hazardous Substances Centre

HSC Hazardous substances centre - Type 90


