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1.

Leeswijzer
De werkgeversvereniging FOCWA en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en de Unie zijn gestart
met de ontwikkeling van een nieuwe tool voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen: veilige
werkwijze. Het voornemen is om voor een zevental werkzaamheden deze veilige werkwijze te
ontwikkelen (zie de tabel hieronder).
tabel 1: Geselecteerde werkhandelingen voor opstellen veilige werkwijze
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Werkhandeling
Ontvetten
Plamuren (aanmaken en aanbrengen)
Aanmaken lak
Kleurstalen maken
Reinigen gereedschap (niet spuitpistool)
Spuiten lak, grondlak, tectyl
Reinigen spuitpistool
Spotrepair

Deze rapportage gaat over: ontvetten
Werkwijze
De veilige werkwijzen zijn een goed gedefinieerde activiteit/ werkwijze waarbij onder nauw
gedefinieerde omstandigheden voor een specifieke (groep) stof(en) is aangetoond dat de
blootstelling onder de grenswaarde(n) blijft (Terwoert, 2016). De methodologische
verantwoording voor de veilige werkwijze die in dit document wordt gehanteerd is uitgewerkt in
een achtergronddocument (Veilige Werkwijze Gevaarlijke Stoffen Schadeherstel –
onderbouwing methode, d.d. 12 november 2018).
Naast de beoordeling van de werkhandeling moet ook het geheel van taken van een
medewerker in ogenschouw worden genomen. De werkhandelingen ontvetten, plamuren en
reinigen gereedschap horen bij de functie van de voorbewerker.
Daarnaast zijn er voorbewerkers die óók grondmaterialen spuiten. Voor deze functie moeten
ook de taken aanmaken van grondmaterialen, spuiten en reinigen spuitpistool worden
meegenomen.
Het rapport is in hoofdzaak gewijd aan het ontvetten door de voorbewerker. Maar ook de
spuiter ontvet. De beoordeling hiervan wijkt af van die van de voorbewerker.
De beoordeling van de functieblootstelling is opgenomen in bijlage 5.
Leeswijzer
Dit document is als volgt opgebouwd. De hoofdstukken 2, 3 en 4 leveren de onderbouwing van
de veilige werkwijze van de werkhandeling Ontvetten. Hoofdstuk 2 beschrijft de selectie van de
producten en de karakterisering van de samenstelling van de ontvettingsproducten. Hoofdstuk 3
bevat de beschrijving van het ontvetten, de werkwijze en de omstandigheden waaronder dit
wordt uitgevoerd. Hoofdstuk 4 bevat de blootstellingsberekeningen. In hoofdstuk 5 is het
resultaat, de beschrijving van de veilige werkwijze opgenomen. Dit is ook de tekst die
gecommuniceerd wordt naar de bedrijfstak (na toetsing door de Inspectie-SZW).
De bijlagen bevatten achtergrondinformatie. Bijlage 1 bevat de gegevens en berekeningen die
gebruikt zijn voor de risicobeoordeling voor de voorbewerker. Bijlage 2 bevat de berekening van
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de additieregel (om het cumulatieve effect van gelijktijdige blootstelling aan meerdere
componenten te beoordelen) voor de voorbewerker. In bijlage 3 de gegevens (input en output)
van Stoffenmanager voor de blootstelling van de voorbewerker afgedrukt. Bijlage 4 bevat de
beoordeling van de blootstelling van de spuiter aan ontvettingsmiddelen inclusief gegevens van
Stoffenmanager. In bijlage 5 is de functiebeoordeling opgenomen.
Wijzigingen ten opzichte van de versie van 14 november 2017
De beoordeling van I-SZW van de overige handelingen hebben er toe geleid dat er ook een
beoordeling is gemaakt van de functies. Het gevolg is dat er voor ontvetten een aanvulling is
gemaakt van de het ontvetten door de spuiter. Daarnaast zijn de bijlagen met de
methodebeschrijving verwijderd. Er is een separate rapportage opgesteld waarin de
methodebeschrijving is vastgelegd (Veilige Werkwijze Gevaarlijke Stoffen Schadeherstel –
onderbouwing methode, d.d. 25 februari 2019). Een en ander is hieronder samengevat.
Versie 14 november 2017 “Achtergronddocument”

Versie 25 februari 2019 “Onderbouwing”

1 Leeswijzer
2 Ontvetten: producten

Wijzigingen toegelicht
Ongewijzigd

3 Ontvetten: werkwijze en omstandigheden
4 Ontvetten: blootstellingsbeoordeling

Ongewijzigd
Ongewijzigd

5 Veilige werkwijze ontvetten
Bibliografie

Ongewijzigd
Ongewijzigd

Bijlage 1 Achtergrondinformatie

Weggelaten, opgenomen in achtergronddocument

Bijlage 2 Onderbouwing veilige werkwijze
Bijlage 3 Gegevens en berekeningen RCR-waarden
Bijlage 4 Vergelijking Stoffenmanager en ECETOC-TRA

Weggelaten, opgenomen in achtergronddocument
Bijlage 1, inhoud ongewijzigd
Weggelaten, opgenomen in achtergronddocument

Bijlage 5 Berekening Additieregel
Bijlage 6 Rapportage Stoffenmanager

Bijlage 2 , inhoud ongewijzigd
Bijlage 3, inhoud ongewijzigd
Bijlage 4 Gegevens en berekeningen RCR-waarden ontvetten spuiten
Bijlage 5 Functieblootstelling
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2.

Ontvetten: producten
Er zijn twee groepen van ontvetters:
1) Ontvetters op basis van solvents
2) Watergedragen ontvetters
Met solvents worden vluchtige organische koolwaterstoffen bedoeld. In de praktijk worden deze
groep van ontvetters ook ‘conventionele ontvetters’ genoemd.
Verdunning
Zowel de ontvetters op basis van solvents, als de ontvetters op waterbasis worden onverdund
gebruikt.

2.1

Selectie producten
In 2015 zijn bij lakfabrikanten met het grootste marktaandeel overzichten opgevraagd van de
meest verkochte producten. Deze overzichten zijn getoetst aan van individuele schadebedrijven
ontvangen informatie over producten die in een bepaalde periode zijn geleverd. Vervolgens is
medio 2016 aan VOC gevraagd om een overzicht van veel gebruikte producten. Dit is gebruikt als
toetsing en verrijking van de in 2015 verkregen informatie.
De geselecteerde producten voor de productgroep staan in onderstaande tabel.
tabel 2: Selectie van producten
Inventarisatie

Type product

Nr

TNO/ VOC

Solvents

1

TNO/ VOC

Solvents

2

TNO

Solvents

3a

VOC

Solvents

3b

VOC

Solvents

4

VOC

Solvents

5

TNO

Waterbasis

1

TNO

Waterbasis

2

VOC

Waterbasis

3

VOC

Waterbasis

4

VOC

Waterbasis

5

VOC

Waterbasis

6

Bron
Vib M700, Akzo Nobel Car Refinishes bv , veiligheidsblad. S50443, datum
laatste herziening 06092016
Vib Permaloid Silikon Entferner 7010, Axalta Coating Systems Germany
GmbH, Productcd. 4025331232025,d laatste herziening 2016-08-01
Vib GLASURIT WAX ANDSILICONE REMOVER, BASF Coatings GmbH,
Productnr. SV20-0305 1606, datum laatste herziening 2015-02-11
Vib GLASURIT 541-5 WAX ANDSILICONE REMOVER G2, BASF Coatings
GmbH, Productnr. SV20-0305 G206, datum laatste herziening 2015-02-11
Vib Cromax Antistatic Degreaser, Axalta Coating Systems Belgium BVBA,
productcode 3950S, herzieningsdatum: 2016-08-10
Vib Cromax Degreaser, Axalta Coating Systems Belgium BVBA,
productcode 3920S, herzieningsdatum 2016-8-10
VIB Glasurit Cleaner, BASF Coatings GmbH, Productnr. SV99-0378 0106,
Datum laatste herziening 2015-02-11;
Vib Permahyd Silikon Entfermer 7080, Axalta Coating Systems Germany
GmbH, Productcd., 4025331462378, Datum laatste herziening 2015-01-13
Vib Cromax Waterborne final clean, Axalta Coating Systems Belgium
BVBA, productcode 3911WB, herzieningsdatum: 2016-08-10
Vib Cromax Waterborne prep clean, Axalta Coating Systems Belgium
BVBA, productcode 3910WB, herzieningsdatum: 2016-08-10
Vib Sikkens M200, Akzo Nobel Car Refinishes bv, veiligheidsbladcode
S51383, datum laatste herziening 06-09-2016
Vib Glasurit reinigings-ontvettingsmiddel 700-10, Basf Coatings Gmbh,
productnr. SV99-0310 0105, datum laatste herziening 03.12.2015

Op basis van de opgevraagde Veiligheidsinformatiebladen zijn groslijsten opgesteld van de
componenten die in de producten aanwezig zijn. De resultaten zijn opgenomen in tabel 3 en
Tabel 4.
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2.2

Samenstelling ontvetters op basis van solvents
tabel 3: Samenstelling ontvetters op basis van solvents
Dampspanning
(Pa)

GW
tgg-8u
(mg/m3)

GW
tgg-15
minuten
(mg/m3)

Bron

Stofnaam

CAS

Gehalte
(%)

2

1-Ethoxypropaan-2-ol

1569-02-4

5-7

513

220

440

MAK-Wert

1

Ethylbenzeen

100-41-4

1-3

1276

215

430

Wettelijk

3a

Ethylethoxypropionaat

763-69-9

3,0 - 5,0

199

610

1220

MAK-Wert

6

4-Hydroxy-4methylpentan-2-one

123-42-2

5-7

227

96

192

MAK-Wert

1,4

Isobutanol

78-83-1

5,8-6,4; 45-55;

1386

152

310

MAK-Wert

3a

Mesityleen

108-67-8

0,3 - 0,5

328

100

200

Wettelijk

108-65-6

3,0 - 5,0

505

550

1100

Wettelijk

64741-69-1

75,0 - 100,0

163

116

232

5xbeter

?

64742-49-0

45-55

562

3,25

6,5

DNEL
GESTIS

*

64742-48-9

50-75; 85-95;
45-55; 50-75

498

116

290

EU SCOEL

*/?

64742-82-1

50-75; 35-45;
14,3-25

498

116

290

EU SCOEL

*/?

3a, 3b
3a, 3b
5

1, 2, 4

1,5

2-Methoxy-1methylethylacetaat
Nafta (aardolie), licht
waterstofgekraakt
Nafta (aardolie), met
waterstof behandeld
licht (<0,1 % benzeen)
Nafta (aardolie), met
waterstof behandeld
zwaar
Nafta (aardolie), met
waterstof ontzwaveld
zwaar

Type

3a, 5

n-Propylbenzeen

103-65-1

0,5 - 1,0; 1-2

454

26

52

Kick-offvalue

5

Tolueen

108-88-3

5-7

3781

150

384

Wettelijk

3a, 3b,
5

1,2,4Trimethylbenzeen

95-63-6

1,0 - 2,0

299

100

200

Wettelijk

1, 5

Xyleen

1330-20-7

10-13; 1-2; 1013

8778

210

442

Wettelijk

CMR

+

(+)

Toelichting:
Bron: zie tabel 2 voor productnamen;
CAS = unieke identificatiecode van de stof;
GW = grenswaarde (in mg/m3);
Type: bron van de grenswaarde
CMR = carcinogene (kankerverwekkend), mutageen (mutatie van het gen) of reprotoxische (invloed hebbend op
voortplantingscellen) stoffen;
* = CMR-classificatie vervalt als er minder dan 0,1% benzeen in de component zit (vermelding van ‘nota P’ op Vib);
? = onduidelijk: vermelding ‘nota P’ op Vib ontbreekt, terwijl volgens de CLP-classificatie het wel een CMR-stof is, met
de ‘nota P’;
(+) = heeft geen CLP-classificatie als CMR-stof, maar staat op SZW-lijst van voor voortplanting giftige stoffen;
A = allergenen stoffen (allergische reactie).

Over de ontvetters op basis van solvents is op basis van tabel 3 het volgende te zeggen:
 In deze producten zitten geen componenten die allergene eigenschappen hebben.
 De classificatie van de nafta’s als CMR-stof vervalt voor een aantal producten. Dit vervalt
omdat op het Veiligheidsinformatieblad expliciet de vermelding ‘nota P’ is opgenomen of dat
expliciet staat vermeld dat de nafta minder dan 0,1% benzeen bevat.
 Voor een aantal producten met nafta’s geeft het Veiligheidsinformatieblad op dit punt geen
zekerheid. De vermelding ‘nota P’ ontbreekt maar de CLP-classificatie op het ViB geeft ook
niet aan dat het wel om een CMR-stof gaat, terwijl dat wel duidelijkheid zou moeten worden
aangegeven.
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2.3

Xyleen heeft op basis van CLP-richtlijn (Europese regelgeving) geen CMR-classificatie. Maar
door de Nederlandse overheid wordt xyleen als een voor de voortplanting giftige stof gezien.
Voor stoffen die als CMR-stoffen worden beschouwd geldt een aanvullende registratieplicht
in de Arbowetgeving. Voor reprotoxische stoffen zijn de aanvullende verplichtingen minder
vergaand dan voor de carcinogene en reprotoxische stoffen.
Ten aanzien van nafta (CAS nummer 64742-49-0): deze component kent 3 verschillende
stoffen die in het kader van REACH geregistreerd zijn:
- EG# 931-254-9 (Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane).
- EG# 927-510-4 (Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics)
- EG# 265-151-0 (Naphtha (petroleum), hydrotreated light)
Er is gekozen voor de laatste component (met EC# 265-151-0) omdat deze naam en het EG#
in de VIB’s genoemd wordt. De andere benamingen worden niet genoemd in de door ons
beoordeelde VIB’s. De component met EG# 265-10-0 heeft 2 REACH-registratiedossiers. In
elke dossier wordt minstens 1 DNEL-waarde voor inademing door werknemers gegeven. De
laagste waarde wordt gebruikt als grenswaarde. We hebben gekozen voor het dossier met
de laagste grenswaarde (dossier 10 000 – 100 000 tonnes per annum. De laagste DNELwaarde is 3,25 mg/m3 (systemic effect, long term exposure). Het alternatief (dossier 1.000.
000 – 10.000.000 tonnes per annum vermeldt een DNEL-waarde van 840 mg/m3 (local
effects, long term exposure).

Samenstelling ontvetters op waterbasis.
De productinventarisatie levert het volgende beeld op (zie onderstaande tabel).
Tabel 4: Samenstelling ontvetters op waterbasis
Gehalte
(%)

DampGW
spanning tgg-8u
(Pa)
(mg/m3)

GW
tgg-15
minuten
(mg/m3)

Bron

Stofnaam

CAS

1

1-Methoxy-2propanol

107-98-2

3,0 – 5,0

1197

375

563

Wettelijk

6

Butanon

78-93-3

3-5

12568

590

900

Wettelijk

4

2-Butoxyethanol

111-76-2

15-20

150

100

246

Wettelijk

6

Kokos-alkyl aminen,
geëthoxyleerd

61791-14-8

1-2

13

0,1

0,2

Kick-off-value

2, 3,
5

2-Propanol

67-63-0

15,0 -20,0;
20- 25

6005

500

1000

71-23-8

15,0-20,0;
10- 12,5

1, 6

Propylalcohol

2753

(a) 245

(b)625

Type

MAK-Wert
(a) ACGIH-TLV
(b): wettelijke
grenswaarde
GB: EH40

Toelichting:
Bron: zie tabel 2 voor productnamen;
CAS = unieke identificatiecode van de stof;
GW = grenswaarde;
Type: bron van de grenswaarde
CMR = carcinogene (kankerverwekkend), mutagen (mutatie van het gen) of reprotoxische (invloed hebbend op
voortplantingscellen) stoffen;
A = allergenen stoffen (allergische reactie).

Over de ontvetters op waterbasis is op basis van de tabel hierboven het volgende te zeggen:
 Er zitten geen componenten in die allergene eigenschappen hebben.
 Er zitten geen componenten in met een CMR-classificatie.
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3.

Ontvetten: werkwijze en omstandigheden
Dit hoofdstuk beschrijft de huidige werkwijze in de branche. De informatie in dit hoofdstuk is tot
stand gekomen door inbreng van het VOC van haar kennis en ervaring met de bewerkingen.
Daarnaast is een korte verkenning uitgevoerd door drie bedrijven te bezoeken. De bedrijven zijn
zo geselecteerd dat ze verschillende grootteklasse vertegenwoordigen. Voor zover relevant
worden de bedrijven aangeduid met een lettercode.

3.1

Handelingen
In de voorbewerking wordt een voertuig standaard tweemaal ontvet:
1. Verwijderen verontreinigingen die na het wassen nog aanwezig zijn. Meestal een krachtig
ontvettingsmiddel op basis van solvents.
2. Na het schuren van de ondergrond en aangebrachte plamuur (niet over de plamuur
ontvetten) om de ondergrond te reinigen. Deze stap wordt ook vaak overgeslagen. Afblazen
van schuurstof volstaat ook.
3. Na het uitschuren van de aangebrachte grondmaterialen wordt soms een derde keer
ontvetter aangebracht. De ontvetter dient dan als controlemiddel om te zien of de plek vlak
is uitgeschuurd. Hierna wordt het voertuig afgeplakt en de spuitcabine ingeschoven.
Afhankelijk van het aan te brengen laksysteem wordt dan nogmaals (met een
watergedragen of solvent-houdend ontvettingsmiddel) ontvet. Deze ontvettingsstap nemen
we hier niet mee. De stap is onderdeel van het spuitproces1 en wordt niet door de
schadehersteller maar door de spuiter verricht (vrijwel altijd een andere functionaris).
Het verwerken van het product gebeurt handmatig door een doek te bevochtigen met een
handspuit of met een dispenser. Of het object wordt direct door de handspuit bevochtigd.
Vervolgens wordt het object met de bevochtigde doek ontvet en met een droge doek
afgenomen. De te ontvetten plek is veelal van beperkte omvang (30x30 cm)). Maar soms worden
hele panelen ontvet (bumper, 1 m2). De handspuit (type ‘plantenspuit’) vernevelt handmatig,
onder lage druk.
Afstand tot handeling
De werkzaamheden vinden plaats in de ademzone (maximaal een armlengte afstand).
Uitdampen, drogen of uitharden?
De ontvetter dampt uit op het object en vanuit de doek. Gebruikte doeken worden in een
container verzameld.

1

Bij de ontwikkeling van een veilige werkwijze voor het spuiten wordt dit uiteraard wel meegenomen.
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3.2

Bedrijf A: met doek en handspuit ontvetten object

Bedrijf C: handspuit met ontvetter

Bedrijf A: werkplek

Bedrijf B: werkplek

Blootstellingstijd en –frequentie
Objecten worden standaard twee keer ontvet. Soms wordt een derde keer ontvet. De
ontvettingstijd per object is afhankelijk van de grootte van de schade. Het aantal
schadevoertuigen dat per dag wordt behandeld per voorbewerker is afhankelijk van de inrichting
van de werkprocessen. Dit ligt op circa 4 tot 5 schadevoertuigen maar kan oplopen tot 8 tot 10
doorgangen per dag.
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Parameters
Tijd per handeling (minuten)
Aantal ontvettings-handelingen
Aantal doorgangen
Blootstellingstijd (min-max) = totale ontvettingstijd per dag (minuten)
Blootstellingsfrequentie (aantal malen per dag)

Situatie
kleine schades
grote schades
1-1,5
2-3
2á3
2á3
4 -10
4 - 10
12 -30
24 - 60
8-30
8-30

Bovenstaande parameters zijn indicatief voor het ontvetten. Ze leveren niet een sluitende
rekensom op van. De maximale blootstellingstijd (60 minuten) is de bovengrens van wat een
schadehersteller aan ontvetten bezig is, zo blijkt uit opgave van het VOC en de bedrijfsbezoeken.

3.3

Omgevingsfactoren
Volume werkruimte
 Voorbewerking: in de bedrijfshal. Soms zijn er afsluitbare werkunits gemaakt met gordijnen,
luchtgordijnen en afzuiging waardoor de werkruimte kleiner wordt.
 Spuiten: spuitcabines voor personenauto’s zijn kleiner dan 100 m3.
Ventilatievoorzieningen
 Voorbewerking: soms zijn er afsluitbare werkunits gemaakt met gordijnen, luchtgordijnen en
afzuiging waardoor de werkruimte kleiner wordt. Maar de bewerkingen komen ook voor in
de bedrijfsruimte (natuurlijke ventilatie middels deuren).
 Spuiten: de spuitcabine wordt mechanisch geventileerd.
Bronmaatregelen
Niet van toepassing. Dat wil zeggen dat ze voor zover bekend niet worden toegepast.

3.4

Beschermingsmaatregelen
Adembescherming
Wordt niet gebruikt.
Huidbescherming
Huidbescherming wordt soms wel en soms niet gebruikt. Het type handschoen is heel divers
(latex, nitrilrubber). De bekendheid in de branche met de kwaliteitsnormen voor handschoenen
lijkt beperkt. Bescherming van de huid is nodig omdat bestanddelen in de ontvettingsmiddelen,
zowel in de producten op basis van solvents als op basis van water, door de huid kunnen dringen
en opgenomen worden in het lichaam.
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4.

Ontvetten: blootstellingsbeoordeling
Hieronder is de blootstellingsbeoordeling opgenomen van het ontvetten. Dat wil zeggen dat op
basis van de voorgaande gegevens een selectie is gemaakt van de meest kritische componenten.
De blootstelling aan deze componenten is berekend met het model Stoffenmanager. Zie voor
een toelichting op de werkwijze bijlage 2.

4.1

Selectie van kritische componenten
In onderstaande tabellen zijn de componenten opgenomen die zijn geselecteerd voor het
berekenen van de blootstelling (kritische componenten).
We selecteren alleen componenten die een ‘substantiële’ bijdrage leveren aan de blootstelling.
We doen dit met behulp van de RIR-waarde, dit is een verhoudingsgetal dat de mate van
blootstelling ten opzichte van de grenswaarde uitdrukt (zie bijlage 2 voor een uitleg). We
vergelijken de RIR van een component met de som van RIR-waarde van alle componenten in het
mengsel. Als selectiecriterium voor de kritische component hebben we op voorhand gekozen dat
een component voor ongeveer 10% of meer moet bijdragen aan de totale blootstelling.
Wat opvalt in tabel 5 is de hoge RIR-waarde voor nafta (aardolie) met CAS-nummer 64741-49-0.
De RIR-waarde is zo hoog dat de relatieve bijdrage van de andere componenten aan de totale
RIR-waarde van het mengsel zakt tot minder dan 10%. Dat zou betekenen dat we alleen deze
stof moeten selecteren voor verdere berekeningen. Dat hebben we niet gedaan, we zijn hiervan
afgeweken en hebben meerdere componenten geselecteerd als kritische component (alle
stoffen met een relatieve bijdrage van meer dan 1% aan de totale RIR-waarde.
tabel 5: Ontvetters op basis van solvents: selectie kritische componenten
Rekengehalte
(%)

Dampspanning
(Pa)

GW
tgg-8u
(mg/3)

Stofnaam

CAS

1-Ethoxypropaan-2-ol

1569-02-4

6,0

513

220

6,0

Ethylbenzeen

100-41-4

2,0

1276

215

5,2

Ethylethoxypropionaat

763-69-9

4,0

199

610

0,8

4-Hydroxy-4-methylpentan2-one

123-42-2

6,0

227

96

6,7

Isobutanol

78-83-1

50,0

1386

310

136,5

Mesityleen

108-67-8

0,4

328

100

0,6

108-65-6

4,0

505

550

2,0

64741-69-1

87,5

163

116

71,6

*/ ?

+

64742-49-0

50,0

562

3,25

3970,3

*

+

64742-48-9

90,0

498

116

225,0

*/ ?

+

64742-82-1

40,0

498

116

100,0

*/ ?

+

n-Propylbenzeen

103-65-1

1,5

454

26

12,9

Tolueen

108-88-3

6,0

3781

150

57,0

+

+

1,2,4-Trimethylbenzeen

95-63-6

1,5

299

100

2,2

Xyleen

1330-20-7

11,5

8778

210

208,9

(+)

+

2-Methoxy-1methylethylacetaat
Nafta (aardolie), licht
waterstofgekraakt
Nafta (aardolie), met
waterstof behandeld licht
(<0,1 % benzeen)
Nafta (aardolie), met
waterstof behandeld zwaar
nafta (aardolie), met
waterstof ontzwaveld
zwaar

RIR

Toelichting:
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CMR

A

KC

+

CAS = unieke identificatiecode van de stof;
GW = grenswaarde (in mg/m3);
RIR = relatieve inhalatierisico (zie bijlage 2);
CMR = carcinogene (kankerverwekkend), mutagen (mutatie van het gen) of reprotoxische (invloed hebbend op
voortplantingscellen) stoffen;
A = allergenen stoffen (allergische reactie);
KC = Kritische Component (zie bijlage 2);
* = CMR-classificatie vervalt als er minder dan 0,1% benzeen in de component zit (vermelding van ‘nota P’ op Vib);
? = onduidelijk: vermelding ‘nota P’ op Vib ontbreekt, terwijl volgens de CLP-classificatie het wel een CMR-stof is, met
de ‘nota P’;
(+) = heeft geen CLP-classificatie als CMR-stof, maar staat op SZW-lijst van voor voortplanting giftige stoffen;

Wat opvalt in
tabel 6 is dat er is niet één component die er duidelijk uitschiet qua potentiele bijdrage aan het
gezondheidsrisico (dat wil zeggen met een relatief hoge RIR-waarde).
tabel 6: Ontvetters op waterbasis: selectie van kritische componenten
Rekengehalte
(%)

Dampspanning
(Pa)

GW tgg8u
(mg/3)

RIR

78-93-3

4,0

12568

590

25,2

2-Butoxyethanol

111-76-2

17,5

150

100

12,7

Kokos-alkyl aminen, geëthoxyleerd

61791-14-8

1,5

13

0,1

80,0

1-Methoxy-2-propanol

107-98-2

4,0

1197

375

4,7

2-Propanol

67-63-0

22,5

6005

500

66,5

+

Propylalcohol

71-23-8

17,5

2753

245

48,4

+

Stofnaam

CAS

Butanon

CMR

A

KC
+

+

Toelichting:
CAS = unieke identificatiecode van de stof; GW = grenswaarde; RIR = relatieve inhalatierisico (zie bijlage 2);
CMR = carcinogene (kankerverwekkend), mutagen (mutatie van het gen) of reprotoxische (invloed
hebbend op voortplantingscellen) stoffen; A = allergenen stoffen (allergische reactie); KC = Kritische
Component (zie bijlage 2).

4.2

Invoergegevens blootstellingsbeoordelingmodel
In de onderstaande tabellen zijn de invoergegevens opgenomen van Stoffenmanager. Het
aanbrengen van de ontvetter op de doek gebeurt zowel door de doek te drenken met een
dispenser of door de doek met een handspuit te bevochtigen. Het gaat hier om een
handbediende spuit die onder lage druk verneveld (type ‘plantenspuit’). Deze manieren van
bevochtigen leiden feitelijk niet tot de emissie van aerosol (vloeistofdeeltjes in lucht). Een
andere manier (bij grote oppervlakken vooral gebruikt) is het bevochtigen van het werkstuk met
de handspuit. Hierbij kan wel sprake zijn van (geringe) emissie van aerosol.
Deze verschillen kunnen binnen Stoffenmanager redelijk goed worden gesimuleerd. We hebben
om die reden twee situaties afzonderlijk doorgerekend:
1) Kleine oppervlakten (tot circa 30x30 cm) (scenario 1)
2) Grotere oppervlaktes (ter grootte van een bumper) (scenario 2).
Voor scenario 2 (grotere oppervlakken) is de blootstellingsduur verdubbelt naar 60 minuten. Dit
is waarschijnlijk een overschatting, maar is gedaan om recht te doen aan het feit dat de
bewerkingstijd van een groot oppervlak langer is dan dat van een klein oppervlak.
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tabel 7: Invoergegevens Stoffenmanager scenario 1 en scenario 2
Parameter

Handeling: scenario 1 (kleine oppervlakken, dat wil
zeggen 0,09m2)
Handeling: scenario 2 (grotere oppervlakken, dat wil
zeggen maximaal 1 m2)

Invoer
Onverdund
Samenstelling zie tabel 5 en
tabel 6
Werken met vloeistoffen op kleine oppervlakken of
incidentele handelingen met vloeistoffen
Werken met vloeistoffen bij lage druk en lage snelheid
en op middelgrote oppervlakken

Duur handeling: scenario 1

30 minuten per dag

Duur handeling: scenario 2

60 minuten per dag

Frequentie handeling

4-5 dagen per week

Handeling in ademzone (ja/nee)

Ja

Meerdere medewerkers tegelijk (ja/nee)

Ja

Uitdampen, drogen of uitharden (ja/nee)

Ja

Persoonlijk beschermingsmiddel

Geen

Product

Volume werkruimte (in

4.3

m3)

100 - 1.000 m3

Ventilatie

Mechanische ventilatie

Dagelijkse schoonmaak (ja/nee)

Ja

Maandelijkse inspectie en onderhoud (ja/nee)

Ja

Bronmaatregelen

Geen bronmaatregelen

Afscherming werknemer

De werknemer bevindt zich niet in een cabine

Blootstellingsberekeningen
In deze paragraaf is de risicobeoordeling opgenomen van de huidige manier van werken met
ontvetters. Hierbij is gekeken naar de daggemiddelde blootstelling en naar de taakblootstelling.
De daggemiddelde blootstelling is een maat voor lange termijn gezondheidsschade. Voor de
dagblootstelling is de grenswaarde voor 8 uur genomen. De taakblootstelling is een maat voor
meer acute gezondheidseffecten. De taakblootstelling is getoetst aan de grenswaarde voor 15
minuten genomen. Als deze grenswaarde niet beschikbaar is, is de grenswaarde voor 8 uur keer
twee, gebruikt.
Als maat voor de blootstelling wordt gewerkt met de Risk Characterization Ratio (RCR-waarde).
Dit is het verhoudingsgetal tussen de blootstelling en de grenswaarde. Een RCR-waarde hoger
dan 1 betekent overschrijding van de grenswaarde.
Blootstellingsberekening ontvetters op basis van solvents
In tabel 8 zijn de resultaten van de risicobeoordeling opgenomen voor ontvetters op basis van
solvents. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het werken aan kleine oppervlakken of grote
oppervlakken (scenario 1 respectievelijk 2) en zonder gebruik van aanvullende
beheersmaatregelen.
tabel 8: Risicobeoordeling ontvetters op basis van solvents: grote en kleine oppervlakken
vergeleken
Kritische Component

CAS-nr

Isobutanol
Nafta (aardolie), licht waterstofgekraakt (?)

78-83-1
64741-69-1

RCR STM
Scenario 1
8 uur
0,06
0,04
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taak
0,49
0,28

RCR STM
Scenario 2
8 uur
taak
0,23
0,92
0,13
0,53

Kritische Component

CAS-nr

RCR STM
Scenario 1
8 uur

RCR STM
Scenario 2
8 uur
taak

taak
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (<0,1
64742-49-0
1,67
13,35
6,31
25,23
% benzeen) (1)
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar (?)
64742-48-9
0,06
0,41
0,24
0,78
Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar (?)
64742-82-1
0,04
0,27
0,16
0,51
Tolueen (1)
108-88-3
0,03
0,22
0,13
0,41
Xyleen (1)
1330-20-7
0,05
0,42
0,21
0,79
Toelichting:
RCR= risk characterization ratio voor de blootstelling gedurende de hele dag of taak (de berekende blootstelling
gedeeld door de grenswaarde);
STM= Stoffenmanager;
Scenario 1 = kleine oppervlakken;
Scenario 2 = groot oppervlak
(1) = CMR-stof;
(2) (?) = geen duidelijkheid dat het geen CMR-stof is (afhankelijk van het gehalte Benzeen);
Oranje = 0,1> RCR <1; rood = RCR>1

Wat tabel 8 laat zien is het volgende:
 Er is één bestanddeel die voor een hoge blootstelling zorgen in relatie tot de grenswaarde.
Dat is de nafta met de CAS- nummers 64742-49-0. Heb je een product met dit bestanddeel
dan is er zo wie zo sprake van een te hoge blootstelling als er geen beheersmaatregelen
worden getroffen.
 Indien producten worden gekozen zonder dit bestanddeel dan is voor scenario 1 (ontvetten
van kleine oppervlakken) de blootstelling voldoende beheerst2. Bij vluchtige organische
stoffen met een vergelijkbaar toxicologisch effect op het centrale zenuwstelsel moeten strikt
genomen de additieregel worden toegepast. Dit houdt in dat de blootstellingsscores
opgeteld worden om tot een eindoordeel te komen. Niet alle componenten uit de tabel
komen samen voor in één product. Met behulp van tabel 3 is te zien dat de samenstelling
gekarakteriseerd wordt door één nafta en één ander type component (tolueen, xyleen of
Isobutanol). In Bijlage 2 wordt de additieregel voor elk product berekend. Daaruit blijkt dat
de additie voor zowel de taakblootstelling als de dagblootstelling aan oplosmiddelen bij
scenario 1 (zonder de nafta met CAS-nummer 64742-49-0) onder de 1 blijft. Daarbij moet
ook de beperkte blootstellingsduur (in scenario 1) van 1-1,5 minuten per handeling mee
worden genomen in het oordeel dat geen aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn.
 Voor scenario 2 (grotere oppervlakken) ligt het oordeel anders. Dan is de blootstelling
onvoldoende beheerst tijdens de taak. Ook als het product niet de betreffende nafta (CASnummer 64742-49-0) bevat. De RCR-waarden voor de taak van de afzonderlijke
componenten liggen weliswaar onder de 1. Maar ze zijn zo hoog dat het goed mogelijk is dat
met toepassing van de additieregel (zie hierboven) de gesommeerde RCR-waarde hoger is
dan 1. In Bijlage 2 wordt dit per product aangegeven door de berekening van de
additieregel.
 Daarnaast wordt geconstateerd dat een aantal componenten een carcinogene,
reprotoxische en/of mutagene eigenschap hebben. Dit betreft tolueen, xyleen en sommige
soorten nafta’s. Xyleen is vanuit de Europese CLP-regelgeving voor etikettering niet als CMRstof gelabeld maar wordt door de Nederlandse overheid als een reprotoxische stof
beschouwd en staat op de SZW lijst van voor de voortplanting vergiftige stoffen gezet.
Blootstellingsberekening ontvetters op waterbasis
In tabel 9 zijn de resultaten van de risicobeoordeling opgenomen voor ontvetters op waterbasis.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het werken aan kleine oppervlakken of grote
2

Mits aan de randvoorwaarden (mechanische ventilatie van de ruimte, gebruik van handschoenen) wordt
voldaan.
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oppervlakken (scenario 1 respectievelijk 2) en zonder gebruik van aanvullende
beheersmaatregelen
tabel 9: Risicobeoordeling ontvetters op waterbasis: grote en kleine oppervlakken vergeleken
Kritische Component

CAS-nr

RCR STM
Scenario 1

RCR STM
Scenario 2

8 uur

taak

8 uur

taak

Butanon

78-93-3

0,01

0,14

0,05

0,27

Kokos-alkyl aminen, geëthoxyleerd

61791-14-8

1,20

9,85

5,00

18,50

2-Propanol

67-63-0

0,03

0,22

0,10

0,41

Propylalcohol
71-23-8
0,02
0,14
0,08
0,26
Toelichting:
RCR= risk characterization ratio voor de blootstelling gedurende de hele dag of taak (de berekende blootstelling
gedeeld door de grenswaarde);
STM= Stoffenmanager;
Scenario 1 = klein oppervlak;
Scenario 2 = groot oppervlak
Oranje = 0,1> RCR <1; rood = RCR>1

Uit bovenstaande tabel is te zien dat:
 Er is één bestanddeel dat een hoge blootstelling veroorzaakt en dat is de component ‘kokosalkylaminen’. Een belangrijke factor hier is de lage grenswaarde. Omdat hierover geen
gegevens beschikbaar zijn, is deze geschat met behulp van een kick-off waarde. Kick-offwaarden zijn altijd conservatief (dat wil zeggen een lage waarde). Deze component zit niet in
alle producten.
 Voor de andere bestanddelen valt op dat de blootstelling laag uitvalt. Voor scenario 1 (kleine
oppervlakken) ligt ze tussen de 14 en 22 % van de grenswaarde en voor scenario 2 is dit
grofweg een factor twee hoger.
 De onderste drie componenten in de tabel zijn vluchtige organische stoffen met een
vergelijkbaar toxicologisch effect op het centrale zenuwstelsel. Ook hier geld dat strikt
genomen de scores opgeteld moeten worden. Met behulp van Tabel 4 is te zien dat de
samenstelling gekarakteriseerd wordt door het feit dat in producten twee van de drie
vluchtige organische componenten samen voorkomen. De gesommeerde RCR-waarden
blijven onder de 1. Zie ook Bijlage 2 voor de berekende additieregels voor beide scenario’s
van de producten op waterbasis.
 Deze producten bevatten geen CMR-stoffen. Ook zijn er geen allergene componenten in dit
type producten aangetroffen.

4.4

Effect beheersmaatregelen
Voor het werken met watergedragen producten is er geen duidelijk verschil tussen kleine
(scenario 1) of grote oppervlakken (scenario 2). De huidige manier van werken kan zonder
aanvullende beheersmaatregelen veilig worden uitgevoerd mits een product wordt gekozen
zonder het bestanddeel kokos-alkylamine, geëthoxyleerd (CAS-nummer 61791-14-8)3.
Voor ontvetters op basis van solvents maakt het wel een verschil of een klein dan wel een groot
oppervlak wordt ontvet. Bij het verwerken van grote oppervlakken zonder beheersmaatregelen
is een overschrijding van de taakblootstelling mogelijk. Welke beheersmaatregelen zijn nodig,
afgezien van een product zonder de nafta met het CAS- nummers 64742-49-0, om veilig te

3

En aan de randvoorwaarden wordt voldaan (mechanische ventilatie van de ruimte, gebruik van
handschoenen).
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kunnen werken? Daarvoor is een scenario doorgerekend met Stoffenmanager waarbij lokale
afzuiging wordt ingezet. De invoergegevens zijn hieronder opgenomen.
tabel 10: Invoergegevens Stoffenmanager scenario 3 (grote oppervlakken + lokale afzuiging)
Parameter
Product
Handeling:

Invoer
Onverdund
Samenstelling zie tabel 5 en
tabel 6
Werken met vloeistoffen op kleine oppervlakken of
incidentele handelingen met vloeistoffen

Duur handeling

60 minuten per dag

Frequentie handeling

4-5 dagen per week

Handeling in ademzone (ja/nee)

Ja

Meerdere medewerkers tegelijk: scenario 3

Ja

Uitdampen, drogen of uitharden (ja/nee)

Ja

Persoonlijk beschermingsmiddel

Geen

Volume werkruimte (in m3): scenario 3

100 - 1.000 m3

Ventilatie: scenario 3

Mechanische ventilatie

Dagelijkse schoonmaak (ja/nee)

Ja

Maandelijkse inspectie en onderhoud (ja/nee)

Ja

Bronmaatregelen: scenario 3

Lokale afzuiging

Afscherming werknemer

De werknemer bevindt zich niet in een cabine

Uitwerking van de lokale afzuiging: dit is een push-pull ventilatiesysteem. De beschrijving hiervan
is opgenomen in hoofdstuk 5.
De effecten van dit scenario op de risicobeoordeling zijn af te lezen uit onderstaande tabel.
tabel 11: Risicobeoordeling ontvetters op basis van solvents: effect beheersmaatregelen
Kritische Component

CAS-nr

RCR STM
Scenario 3

RCR STM
Scenario 2 (tabel 8)

8 uur

taak

8 uur

taak

Tolueen (1)

108-88-3

0,07

0,22

0,13

0,41

Xyleen (1)

1330-20-7

0,11

0,42

0,21

0,79

Nafta (aardolie), licht waterstofgekraakt (?)

64741-69-1

0,07

0,28

0,13

0,53

Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar (?)

64742-48-9

0,13

0,41

0,24

0,78

Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (<0,1
% benzeen) (1)

64742-49-0

3,35

13,35

6,31

25,23

Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar (?)

64742-82-1

0,08

0,27

0,16

0,51

Isobutanol

78-83-1

0,12

0,49

0,23

0,92

Toelichting:
Scenario 2 = Groot oppervlak zonder aanvullende beheersmaatregelen;
Scenario 3 = middelgroot oppervlak met lokale afzuiging.
Zie verder toelichting onder tabel 9

Uit tabel 11 blijkt dat bij het ontvetten met producten op basis van solvents van grotere
oppervlakken de inzet van lokale ventilatie voldoende effect oplevert. Ook als de additieregel
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wordt toegepast. Want niet alle componenten uit de tabel komen samen voor in één product.
Met behulp van tabel 3 is te zien dat de samenstelling gekarakteriseerd wordt door één nafta en
één ander type component (tolueen, xyleen of Isobutanol). De gesommeerde RCR-waarden
blijven onder de 1. Daarbij moet ook de beperkte blootstellingsduur per handeling mee worden
genomen. In scenario 1 is dat 1 tot 1,5 minuten
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5.

Veilige Werkwijze Ontvetten

5.1

Uitgangspunten en randvoorwaarden
Uitgangspunten
De veilige werkwijze hanteert het STOP-principe. Substitutie staat daarbij voorop. Dat wil zeggen
vervanging van schadelijke producten voor minder schadelijke producten. Persoonlijke
beschermingsmaatregelen worden alleen ingezet als maatregelen van een ‘hogere orde’
(substitutie, technische of organisatorische maatregelen) onvoldoende effect hebben of niet
haalbaar zijn. Het onderstaande schema dient dan ook stapsgewijs gevolgd te worden. Zodat
eerst alternatieven voor persoonlijke beschermingsmiddelen mee worden genomen in de keuze
van de maatregelen.
Dit laat onverlet dat persoonlijke beschermingsmiddelen naast gezondheidsbescherming ook
nodig kunnen zijn vanuit hygiëne oogpunt (denk aan werkkleding en handschoenen).
Randvoorwaarden
De hieronder beschreven veilige werkwijze is van toepassing op de volgende situaties:
- De werkruimte heeft de volgende afmetingen: 100 – 1000 m3;
- Er is mechanische ventilatie in de werkruimte;
- De handeling ‘ontvetten’ duurt enkele minuten. Er zijn meerdere handelingen per dag. De
totale tijd van de handeling ‘ontvetten’ verschilt per dag, maar is in totaal maximaal 1 uur per
werkdag.
Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, biedt de veilige werkwijze nog steeds
houvast. Maar niet in alle gevallen is duidelijk of werkwijze nog veilig is (zie schema hieronder).
Als de veilige werkwijze geen zekerheid geeft zult u zelf moeten vast stellen of de
werkomstandigheden veilig zijn. Schakel daarbij de hulp in van een deskundige op het gebied
van gevaarlijke stoffen.
Randvoorwaarden
Volume werkruimten 100 – 1000 m3
Mechanische ventilatie in de werkruimte
Tijdsduur: per handeling enkele minuten en totale tijd op
werkdag maximaal 1 uur

5.2

Afwijking van randvoorwaarden
Groter: veilige werkwijze is van toepassing
Kleiner: veilige werkwijze biedt geen zekerheid
Afwezig: veilige werkwijze biedt geen zekerheid
Korter: veilige werkwijze is van toepassing
Langer: veilige werkwijze biedt geen zekerheid

Veilige werkwijze
De veilige werkwijze bestaat uit het kiezen van de minst risicovolle producten, daarnaast moeten
een aantal maatregelen worden getroffen, afhankelijk van de keuze die u maakt.
Voorkeursvolgorde producten
1e keuze: producten zonder componenten waarvan bekend is dat ze carcinogeen, mutagene of
reprotoxische eigenschappen hebben en zonder kokos
2e keuze: producten zonder kokos-alkylamine of zonder nafta met CAS-nummer 64742-49-0
Hoe het keuzeproces uitgevoerd kan worden en welke maatregelen u treft is samengevat in
onderstaande schema met toelichting.
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Figuur 1: Stappenplan veilige werkwijze ontvetten
A: Keuze product zonder CMR-bestanddelen
Kies voor producten die geen CMR-stoffen bevatten.
Controle
Loop onderstaande vragen na om te lezen hoe je bovenstaande keuze kunt checken en te weten
wat je moet doen:
1. Staan op het Veiligheidsinformatieblad onder rubriek 3 één of meer van de volgende codes
vermeld: H340, H341, H350, H351, H360 of H361, H362?


Nee: ga dan door naar stap 2.



Ja: dan zitten er CMR-stoffen in het product en adviseren we je een ander product te
kiezen.

2. Staat op het Veiligheidsinformatieblad onder rubriek 3 of de stof xyleen staat vermeld?
Soms wordt ook wel ‘xylene’ geschreven.


Nee: ga dan naar stap 3.



Ja: dit is een CRM-stof en adviseren we je een ander product te kiezen.
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3. Kijk op het Veiligheidsinformatieblad onder rubriek 3 of er nafta’s in het product zitten.
Soms worden deze componenten ook wel aangeduid met namen waar de volgde woorden in
te lezen zijn: ‘naphta’ of ‘kerosines’ of ‘gasoline’ of ‘hydrocarbons’ of ‘koolwaterstoffen’
 Nee: dan zitten er geen CMR-stoffen in het product. Volg de stappen in het stappenplan
naar een veilige werkwijze.


Ja: kijk dan of bij rubriek 3 vermeld staat ‘minder dan 0,1% benzeen’ en/of ‘nota P’
 Ja, staat vermeld: dan zitten er geen CMR-stoffen in het product. Volg de stappen in
het stappenplan naar een veilige werkwijze


Nee, staat niet vermeld: dan zitten er vermoedelijk CMR-stoffen in het product en
adviseren we je een ander product te kiezen.

Als er toch gekozen wordt voor een product met een CMR-stof is deze veilige werkwijze niet van
toepassing. Ook zijn aanvullende verplichtingen uit de Arbowet van kracht. Concreet gaat het om
artikel 4.2A, 4.13 en 4.15 van het Arbobesluit. Zitten componenten met CMR-eigenschappen in
je producten dan moet je het volgende doen:
Geregistreerd wordt:
(a) de hoeveelheid van het product dat per jaar wordt verbruikt c.q. in opslag is;
(b) aantal medewerkers dat werkzaam is op de werkplekken waar deze producten worden gebruikt onder
vermelding van de blootstelling (c) de soort werkzaamheden die met het product worden uitgevoerd.
Daarnaast geldt voor carcinogenen of mutagene stoffen (*) dat wordt vastgelegd:
(d) waarom het technisch niet mogelijk is om met een vervangend product te werken;
(e) de preventieve maatregelen die worden getroffen om blootstelling te voorkomen of te minimaliseren;
(f) de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt
(g) de gevallen waarbij (producten met) kankerverwekkende of mutagene stoffen worden vervangen;
(h) een register van blootgestelde werknemers (met de hoogte van de blootstelling).
(*) Dit zijn dus producten uit:
- stap A1 met de H-zinnen H340, H341, H350, H351
- stap A3 de specifieke soort nafta.

B: Keuze product lager risico
Kies voor producten waar je geen plaatselijke afzuiging of adembescherming bij nodig hebt. Dit
zijn producten, of het nu watergedragen of producten op basis van solvents betreft, die de
onderstaande componenten niet bevatten.
Ongewenste bestanddelen

CAS-nummer

kokos-alkyl aminen, geëthoxyleerd

61791-14-8

nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (<0,1 % benzeen)

64742-49-0

Controle
Kijk of deze bestanddelen staan vermeld op het Veiligheidsinformatieblad (rubriek 3). Bij twijfel
over de namen geeft het CAS-nummer uitsluitsel, dit is een unieke code voor stoffen. De
leverancier van het product moet een Nederlandstalig Veiligheidsinformatieblad meesturen met
het product, of als je daarom vraagt.
C: Beheersmaatregelen
1. Huidbescherming
Voor het werken met ontvetters is altijd, ongeacht het type product, een handschoen nodig,
omdat de stoffen in de ontvetters door de huid kunnen dringen en zo in het lichaam terecht
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komen. Een handschoen dient voldoende bescherming te geven en moet daarom chemisch
bestendig zijn. Nitrilrubberhandschoenen zijn altijd een goede keuze, ongeacht het type product.
Maar er zijn andere keuzes mogelijk (zie onderstaande tabel).

Figuur 2: handschoen en pictogram
tabel 12: Keuzetabel handschoenen
Type ontvetter alleen
watergedragen
ontvetter
Materiaalsoort PVC,
Neopreen,
Nitrilrubber
Kwaliteit
EN 374-1/Type C

A XX

watergedragen ontvetter
en
ontvetter op basis van
solvents
Neopreen,
Nitrilrubber

alleen
ontvetter op basis van
solvents

EN 374 -1/Type B

EN 374-1/Type B

AFJ

Nitrilrubber

AFJ

Er moet tenminste
Bij voorkeur met de
Bij voorkeur met de
een lettercode A op
lettercombinatie AFJ
lettercombinatie AFJ maar
staan.
maar in ieder geval met A in ieder geval met A en F.
X =willekeurige
en F.
andere lettercode
Bij handschoen voor meermalig gebruik: permeatie index moet 6 zijn
(doorbraaktijd langer dan 480 minuten)
Er zijn bij handschoenen twee keuzes:
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1) Wegwerphandschoenen. Dat zijn de dunne ‘operatie’ handschoenen. Deze moeten uiteraard
bovenstaande keurmerk bevatten. Type C geeft voor tenminste 10 minuten bescherming
tegen de chemische stoffen in het product. Dat is voldoende.
Het uitdoen van wegwerphandschoenen moet op zo’n manier gebeuren dat je zo min mogelijk
verontreiniging op je handen krijgt. Zie onderstaande figuur.

Figuur 3: Instructie uitdoen wegwerphandschoen
2) Handschoenen voor meermalig gebruik. Het materiaal is dikker. Ook deze moet het juiste
keurmerk bevatten. Daarnaast moet de doorbraaktijd van de handschoen (de tijd voordat
chemicaliën door het materiaal heen kunnen dringen en in contact kunnen komen met de
huid) voldoende zijn. Dit betekent een permeatie index van 6. Het gebruik van dit type
handschoen vraagt extra aandacht:
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-
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De handschoen moet op zo’n manier worden uitgedaan dat de binnenkant niet
verontreinigd raakt.
Als je ze niet nodig hebt moeten ze op een schone plek worden bewaard. Dit moet
voorkomen dat de binnenkant verontreinigd wordt met ontvettingsmiddel en dat het
materiaal van de handschoen niet beschadigd.
Bij het weer aantrekken van de handschoen mag de binnenkant niet verontreinigd
worden met ontvettingsmiddelen.
Wees je bewust van dat handschoen voor meermalig gebruik telkens wanneer deze in
aanraking komen met het ontvettingsmiddel, steeds iets worden aangetast. Hierdoor
verliest de handschoen geleidelijk aan zijn beschermende werking. Deze handschoen
wordt maximaal één dag gebruikt.

Na gebruik (of na de werkdag bij de handschoenen voor langdurig gebruik) moeten de
handschoenen verzameld worden in een afgesloten opvangbak.
Aanvullende beheersmaatregelen
Aanvullende maatregelen zijn bij het ontvetten niet nodig. Behalve in de volgende situaties:
 Product met één of meerdere van de ongewenste bestanddelen (zie tabel hierboven)
of
 Het te ontvetten van grotere oppervlakken met producten op solvent basis. Grote
oppervlakken zijn groter dan 30x30 cm.
Aanvullende maatregelen zijn hieronder weergegeven. Zijn geordend naar effectiviteit en
voorkeur.
2. Lokale afzuiging: push-pull ventilatiesysteem.
Onder push-pull ventilatiesysteem verstaan we het volgende.
 Dit is een systeem waarbij schone lucht richting de medewerker en het werkstuk wordt
geblazen en de verontreinigde lucht wordt afgevoerd. De afvoer is naar buiten of de lucht
wordt gefilterd met een koolfilter en gerecirculeerd.
 Het werkstuk moet zich binnen de invloedsfeer van het push-pull ventilatiesysteem
bevinden. Daarom gelden de volgende voorwaarden:
 De afmetingen van het rooster waar de lucht wordt afgezogen is groter dan het
werkstuk.
 Dit rooster is bij voorkeur aan de zij- en bovenkant voorzien van een wand(gordijn)
waardoor het werkstuk wordt omsloten.
 Het werkstuk staat zo dicht als mogelijk bij het rooster waar de lucht wordt afgezogen.
De maximale afstand is gelijk aan de lengte c.q. breedte (de kortste maat) van dit
rooster.
 Het werkstuk bevindt zich naast of tussen de medewerker en het rooster waar de lucht
wordt afgezogen. De medewerker bevindt zich niet tussen het werkstuk en dit rooster
omdat dan de luchtstroom wordt verstoord (zie Figuur 4).
 Het ventilatiesysteem is zo ontworpen dat het effectief is. Concreet horen daar de
volgende eisen bij:
 De luchtsnelheid bij het werkgebied is minimaal 0,5 meter per seconde
 De luchtsnelheid in de afvoerleiding is minimaal 5 meter per seconde.
 Het debiet 4 van de aangevoerde lucht moet lager zijn dan het debiet van de
afgevoerde lucht.

4

Liters lucht per uur.
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Figuur 4: Positie werknemer ten opzichte van luchtstroom. Bron: (HSE, 2011)

Figuur 5: Voorbeeld werkplek met push-pull ventilatie
3. Adembescherming
Mocht lokale afzuiging technisch niet haalbaar zijn, gebruik dan adembescherming. Dit bestaat
uit tenminste een halfgelaatsmasker met een koolstoffilter. Het filter moet aan de volgende
specificaties voldoen (conform de norm EN-NEN 14387):
- Filtertype:
A (organische gassen)
- Filtercapaciteit:
categorie 1 (tot 1000 ppm)
D: Altijd zorgvuldig werken
Altijd de volgende maatregelen treffen:
1. Zorgvuldige omgang met materialen
Zorgvuldige omgang met materialen houdt in dat je de ontvetter niet, of zo min mogelijk
vernevelt. Gebruik om die reden bij voorkeur een dispenser waarmee je de doek bevochtigd in
plaats van een handspuit (type ‘plantenspuit’). Gebruik je de handspuit, spuit dan direct in de
doek in plaats van op het oppervlak. Zo minimaliseer je de verneveling van het
ontvettingsmiddel. Vernevel je het ontvettingsmiddel toch direct over het oppervlak, gebruik
dan zo min mogelijk druk (flacon niet te veel oppompen). Hierdoor ontstaat een grovere
verneveling die sneller neerslaat en dus minder lang in de lucht blijft hangen.
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2. Geventileerde werkplaats
Zorg voor een goede algemene ventilatie van de werkplaats. Onder goede algemene ventilatie
wordt verstaan dat de lucht in de ruimte minimaal 3x per uur wordt ververst.
Check daarom de capaciteit van de ventilator van het ventilatiesysteem. En vergelijk de opgave
van de capaciteit met de inhoud van de werkruimte. Een werkruimte van 1000 m3 vereist dat de
capaciteit tenminste 3.000 m3 per uur is. Het ventilatiesysteem is zo ingericht dat er maximale
ventilatie optreedt op de werkplek c.q. dat verontreinigde lucht wordt afgevoerd. Voorkom
(door de positie van de aanvoerpunten van schone lucht ten opzichte van werkplek en
afvoerpunt van verontreinigde lucht) dat ‘kortsluiting’ in de luchtcirculatie ontstaat. Een
ventilatiesysteem vereist ook onderhoud en keuring.
3. Opgeruimde werkplek: gebruikte poetsdoeken opruimen
Zorg dat gebruikte doeken na gebruik in een afgesloten opvangbak bewaard worden.

Figuur 6 Afgesloten poetsdoekenbak
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Bijlage 1

Gegevens en berekeningen RCR-waarden Ontvetten Voorbewerker
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Bijlage 2

Berekening additieregel ontvetten Voorbewerker

Bij vluchtige organische stoffen met een vergelijkbaar toxicologisch effect op het centrale
zenuwstelsel moeten strikt genomen de additieregel worden toegepast. Dit houdt in dat de
blootstellingsscores opgeteld worden om tot een eindoordeel te komen. In deze bijlage is dat
voor de producten uitgewerkt. Op deze wijze is totale blootstelling aan oplosmiddelen met
eenzelfde effect te beoordelen.
De RCR (= risk characterization ratio voor de blootstelling gedurende de hele dag of taak [de
berekende blootstelling gedeeld door de grenswaarde]) is hierbij voor de componenten met
eenzelfde toxicologisch effect uit één product bij elkaar opgeteld. Het totaal van deze
opsomming moet kleiner dan 1 zijn. Dit is gedaan voor zowel de taakblootstelling (30 minuten of
60 minuten per dag) (RCR Taak), als voor de blootstelling gedurende de werkdag (8 uur) (RCR 8
uur)
Als in de onderstaande tabellen geen waarde in de cellen in de kolommen RCR Taak en RCR 8
uur staan, dan is de betreffende component niet beoordeeld met Stoffenmanager. De reden
hiervoor is dat bij de selectie van de kritische componenten (paragraaf 4.1) de component niet
als kritisch beoordeeld is.
De additieregel is berekend voor de volgende situaties.
Scenario

Solvent based ontvetters



Scenario 1: kleine oppervlakken, 30 minuten
Scenario 2: grote oppervlakken, 60 minuten

Watergedragen
ontvetters



Daarbij zijn voor Stoffenmanager steeds de rekengehaltes voor de dosering gebruikt (zie tabel 5
en tabel 6 voor de rekengehaltes).

Ontvetters op basis van solvents
Voor solvent based ontvetters levert de berekening van de additieregel de volgende conclusie
op: voor scenario 1 is de taakblootstelling en de dagblootstelling aan oplosmiddelen voldoende
beheerst. In dit oordeel is ook de beperkte blootstellingsduur (1-1,5 minuut) in ogenschouw
genomen. Want feitelijk wordt een momentane blootstelling (enkele minuten) getoetst tegen
een grenswaarde die opgesteld is voor een blootstellingsperiode van 15 minuten.
Uitgezonderd van deze conclusie zijn producten met nafta met CAS-nummer 64742-49-0.
Producten met deze component leveren zo wie zo – ongeacht of wel of geen rekening wordt
gehouden met additie effecten – een te hoge blootstelling op.
Scenario 1: Kleine oppervlakten, max. 30 minuten per dag
Product 1:
Componentnaam
Ethylbenzeen

CAS#
100-41-4

Samenstelling (%)
1-3

RCR Taak RCR 8 uur

Isobutanol
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld
zwaar (<0,1% benzeen)
Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld
zwaar (<0,1% benzeen)

78-83-1

5,8-6,4

0,16

0,02

64742-48-9

50-75

0,34

0,05

64742-82-1

14,3-25

0,18

0,03

Xyleen

1330-20-7

10-13

0,42

0,05
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Componentnaam
CAS#
Samenstelling (%) RCR Taak RCR 8 uur
Totaal RCR (additieregel)
1,10
0,15
Opmerking: hier is een kleine overschrijding van de waarde van RCR Taak te zien. Gelet op de korte duur van de
handelingen (1-1,5 minuten) en het feit dat de RCR-waarde 8 uur laag is, worden geen aanvullende maatregelen
voorgesteld.

Product 2:
Componentnaam
1-Ethoxypropaan-2-ol
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld
zwaar (<0,1% benzeen)
Totaal RCR (additieregel)

CAS#
1569-02-4

Samenstelling (%)
5-7

64742-48-9

85-95

RCR Taak RCR 8 uur
0,41

0,06

0,41

0,06

Product 3A:
Componentnaam
Ethylethoxypropionaat
Mesityleen
2-Methoxy-1-methylethylacetaat
Nafta (aardolie), licht waterstofgekraakt
n-Propylbenzeen
1,2,4-Trimethylbenzeen
Totaal RCR (additieregel)

CAS#
Samenstelling (%)
763-69-9
3,0 - 5,0
108-67-8
0,3 - 0,5
108-65-6
3,0 - 5,0
64741-69-1
75,0 - 100,0
103-65-1
0,5 - 1,0
95-63-6
1,0 - 2,0

RCR Taak RCR 8 uur

0,28

0,04

0,28

0,04

Product 3B:
Componentnaam
2-Methoxy-1-methylethylacetaat
Nafta (aardolie), licht waterstofgekraakt
1,2,4-Trimethylbenzeen
Totaal RCR (additieregel)

CAS#
Samenstelling (%)
108-65-6
3,0 - 5,0
64741-69-1
75,0 - 100,0
95-63-6
1,0 - 2,0

RCR Taak RCR 8 uur
0,28

0,04

0,28

0,04

Product 4:
Componentnaam
CAS#
Samenstelling (%) RCR Taak RCR 8 uur
Isobutanol
78-83-1
45 -55
0,49
0,06
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld
64742-48-9
45-55
*0,41
*0,06
zwaar (<0,1% benzeen)
Totaal RCR (additieregel)
0,90
0,12
*: in STM berekend met 90% in samenstelling
Opmerking: om de daadwerkelijke blootstelling, RCR en additieregel te bepalen is het nodig om de blootstelling voor
nafta met het juiste percentage van de samenstelling uit te voeren. In deze studie zijn hogere percentages gebruikt
dan aanwezig in dit product. De werkelijke blootstelling, RCR en additieregel zullen dan lager zijn.

Product 5:
Componentnaam
CAS#
Samenstelling (%) RCR Taak RCR 8 uur
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld
64742-49-0
45-55
13,35
1,67
licht (<0,1 % benzeen)
Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld
64742-82-1
35-45
0,27
0,04
zwaar (<0,1% benzeen)
n-Propylbenzeen
103-65-1
1-2
Tolueen
108-88-3
5-7
0,22
0,03
1,2,4-Trimethylbenzeen
95-63-6
1-2
Xyleen
1330-20-7
1-2
**0,42
**0,05
Totaal RCR (additieregel)
14,26
1,79
**: in STM berekend met 11,5% in samenstelling
Opmerking1: om de daadwerkelijke blootstelling, RCR en additieregel te bepalen is het nodig om de blootstelling voor
Xyleen met het juiste percentage van de samenstelling uit te voeren. In deze studie zijn hogere percentages gebruikt
dan aanwezig in dit product. De werkelijke blootstelling, RCR en additieregel zullen dan lager zijn.
Opmerking2: Dit product wordt niet geadviseerd (zie paragraaf 4.5 en tabel 8) omdat de Nafta met CAS-nummer
64742-49-0 een dermate grote RCR heeft dat de blootstelling aan deze component ook als achtuursgemiddelde boven
de grenswaarde is (RCR is dan 1,67).
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Product 6: één component in de samenstelling. Additieregel niet berekend.
Ontvetters op basis van solvents
Scenario 2: Grotere oppervlakten, max. 60 minuten per dag
Product 1:
Componentnaam
Ethylbenzeen
Isobutanol
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld
zwaar (<0,1% benzeen)
Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld
zwaar (<0,1% benzeen)
Xyleen
Totaal RCR (additieregel)

CAS#
100-41-4
78-83-1

Samenstelling (%)
1-3
5,8-6,4

RCR Taak RCR 8 uur
0,30

0,08

64742-48-9

50-75

0,64

0,20

64742-82-1

14,3-25

0,35

0,11

1330-20-7

10-13

0,79
2,08

0,21
0,60

CAS#
1569-02-4

Samenstelling (%)
5-7

64742-48-9

85-95

Product 2:
Componentnaam
1-Ethoxypropaan-2-ol
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld
zwaar (<0,1% benzeen)
Totaal RCR (additieregel)

RCR Taak RCR 8 uur
0,78

0,24

0,78

0,24

Product 3A:
Componentnaam
Ethylethoxypropionaat
2-Methoxy-1-methylethylacetaat
Mesityleen
Nafta (aardolie), licht waterstofgekraakt
n-Propylbenzeen
1,2,4-Trimethylbenzeen
Totaal RCR (additieregel)

CAS#
763-69-9
108-65-6
108-67-8
64741-69-1
103-65-1
95-63-6

Samenstelling (%)
3,0 - 5,0
3,0 - 5,0
0,3 - 0,5
75,0 - 100,0
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0

RCR Taak RCR 8 uur

0,53

0,13

0,53

0,13

Product 3B:
Componentnaam
2-Methoxy-1-methylethylacetaat
Nafta (aardolie), licht waterstofgekraakt
1,2,4-Trimethylbenzeen
Totaal RCR (additieregel)

CAS#
108-65-6
64741-69-1
95-63-6

Samenstelling (%)
3,0 - 5,0
75,0 - 100,0
1,0 - 2,0

RCR Taak RCR 8 uur
0,53

0,13

0,53

0,13

Product 4:
Componentnaam
CAS#
Samenstelling (%) RCR Taak RCR 8 uur
Isobutanol
78-83-1
45 -55
0,92
0,23
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld
64742-48-9
45-55
*0,78
*0,24
zwaar (<0,1% benzeen)
Totaal RCR (additieregel)
1,7
0,47
*: in STM berekend met 90% in samenstelling
Opmerking: om de daadwerkelijke blootstelling, RCR en additieregel te bepalen is het nodig om de blootstelling voor
nafta met het juiste percentage van de samenstelling uit te voeren. In deze studie zijn hogere percentages gebruikt
dan aanwezig in dit product. De werkelijke blootstelling, RCR en additieregel zullen dan lager zijn.

Product 5:
Componentnaam
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld
licht (<0,1 % benzeen)

CAS#
64742-49-0

Samenstelling (%)
45-55

Veilige Werkwijze Schadeherstel_Ontvetten_Onderbouwing_D3.docx
Pagina 31 van 52

RCR Taak RCR 8 uur
25,23

6,31

Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld
64742-82-1
35-45
0,51
0,16
zwaar (<0,1% benzeen)
n-Propylbenzeen
103-65-1
1-2
Tolueen
108-88-3
5-7
0,41
0,13
1,2,4-Trimethylbenzeen
95-63-6
1-2
Xyleen
1330-20-7
1-2
**0,79
**0,21
Totaal RCR (additieregel)
26,94
6,81
**: in STM berekend met 11,5% in samenstelling
Opmerking1: om de daadwerkelijke blootstelling, RCR en additieregel te bepalen is het nodig om de blootstelling voor
Xyleen met het juiste percentage van de samenstelling uit te voeren. In deze studie zijn hogere percentages gebruikt
dan aanwezig in dit product. De werkelijke blootstelling, RCR en additieregel zullen dan lager zijn.
Opmerking2: Dit product wordt niet geadviseerd (zie paragraaf 4.5 en tabel 8) omdat de Nafta met CAS-nummer
64742-49-0 een dermate grote RCR heeft dat de blootstelling aan deze component ook als achtuursgemiddelde boven
de grenswaarde is (RCR is dan 6,31).

Product 6: één component in de samenstelling. Additieregel niet berekend.
Ontvetters op waterbasis
Voor ontvetters op waterbasis levert de berekening van de additieregel de volgende conclusie
op: voor zowel scenario 1 als scenario 2 is de blootstelling voldoende beheerst. Uitgezonderd
van deze conclusie zijn producten met kokosalkylamine. Producten met deze component leveren
zo wie zo – ongeacht of wel of geen rekening wordt gehouden met additie effecten – een te
hoge blootstelling op.
Scenario 1: Kleine oppervlakten, max. 30 minuten per dag
Product 1:
Componentnaam
1-Methoxy-2-propanol
Propylalcohol
Totaal RCR (additieregel)

CAS#
107-98-2
71-23-8

Samenstelling (%)
3,0 - 5,0
15,0 - 20,0

RCR Taak RCR 8 uur
0,14
0,14

0,02
0,02

Product 2: één component in de samenstelling. Additieregel niet berekend.
Product 3: één component in de samenstelling. Additieregel niet berekend.
Product 4: één component in de samenstelling. Additieregel niet berekend.
Product 5: één component in de samenstelling. Additieregel niet berekend.
Product 6:
Componentnaam
CAS#
Samenstelling (%) RCR Taak RCR 8 uur
Butanon
78-93-3
3-5
0,14
0,01
Kokos-alkyl aminen, geëthoxyleerd
61791-14-8
1-2
Propylalcohol
71-23-8
10-12,5
*0,14
*0,02
Totaal RCR (additieregel)
0,28
0,03
*: in STM berekend met 17,5% in samenstelling
Opmerking1: om de daadwerkelijke blootstelling, RCR en additieregel te bepalen is het nodig om de blootstelling voor
Propylalcohol met het juiste percentage van de samenstelling uit te voeren. In deze studie zijn hogere percentages
gebruikt dan aanwezig in dit product. De werkelijke blootstelling, RCR en additieregel zullen dan lager zijn.
Opmerking2: de RCR-waarden van Kokos-alkylminen, geëthoxyleerd (CAS-nummer 61791-14-8) (RCR Taak: 9,85; RCR 8
uur: 1,20) zijn in de berekening van de additieregel van dit product niet meegenomen, omdat het effect van de
blootstelling aan deze component niet gelijk is aan dat van de oplosmiddelen.

Ontvetters op Waterbasis
Scenario 2: Grotere oppervlakten, max. 60 minuten per dag
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Product 1:
Componentnaam
1-Methoxy-2-propanol
Propylalcohol
Totaal RCR (additieregel)

CAS#
107-98-2
71-23-8

Samenstelling (%)
3,0 - 5,0
15,0 - 20,0

RCR Taak RCR 8 uur
0,26
0,26

0,08
0,08

Product 2: één component in de samenstelling. Additieregel niet berekend.
Product 3: één component in de samenstelling. Additieregel niet berekend.
Product 4: één component in de samenstelling. Additieregel niet berekend.
Product 5: één component in de samenstelling. Additieregel niet berekend.
Product 6:
Componentnaam
CAS#
Samenstelling (%) RCR Taak RCR 8 uur
Butanon
78-93-3
3-5
0,27
0,05
Kokos-alkyl aminen, geëthoxyleerd
61791-14-8
1-2
Propylalcohol
71-23-8
10-12,5
*0,26
*0,08
Totaal RCR (additieregel)
0,53
0,13
*: in STM berekend met 17,5% in samenstelling
Opmerking: om de daadwerkelijke blootstelling, RCR en additieregel te bepalen is het nodig om de blootstelling voor
Propylalcohol met het juiste percentage van de samenstelling uit te voeren. In deze studie zijn hogere percentages
gebruikt dan aanwezig in dit product. De werkelijke blootstelling, RCR en additieregel zullen dan lager zijn.
Opmerking2: de RCR-waarden van Kokos-alkylminen, geëthoxyleerd (CAS-nummer 61791-14-8) (RCR Taak: 18,5; RCR 8
uur: 5,0) zijn in de berekening van de additieregel van dit product niet meegenomen, omdat het effect van de
blootstelling aan deze component niet gelijk is aan dat van de oplosmiddelen.

Veilige Werkwijze Schadeherstel_Ontvetten_Onderbouwing_D3.docx
Pagina 33 van 52

Bijlage 3

Rapportage Stoffenmanager Voorbewerker

Hieronder is de standaardrapportages opgenomen uit Stoffenmanager. De rapportages zijn
geordend aan de hand van de producten (solvent based of watergedragen) en scenario’s (zie
tabel 7 en tabel 13).
Scenario
Scenario 1: kleine oppervlakken, 30 minuten
Scenario 2: grote oppervlakken, 60 minuten
Scenario 3: grote oppervlakken met lokale afzuiging, 60 minuten

Solvent based
producten




Watergedragen
producten


-

De standaardrapportage van Stoffenmanager kent de volgende opbouw.
Algemene gegevens
 Product: solvent based of watergedragen:
 Naam risicobeoordeling: de drie verschillende scenario’s (zie schema hierboven)
Resultaat kwantitatieve schattingen:
 Taakconcentratie (mg/m³) en Daggemiddelde concentratie (mg/m³) is de output die is
gebruikt voor de risicobeoordeling.
 Risk Characterization Ratio dag: deze waarde is gebruikt voor de risicobeoordeling
 Risk Characterization Ratio taak: deze waarde is niet gebruikt voor de risicobeoordeling. De
weergegeven waarde uit het Stoffenmanager-rapport voor de taak is berekend met de
grenswaarde voor 8 uur in plaats van de grenswaarde van 15 minuten. Dit komt omdat
Stoffenmanager niet differentieert naar type grenswaarde en met één grenswaarde rekent.
In Bijlage 1 is de RCR-waarde voor de taak herberekend met de grenswaarde voor 15
minuten.
Proces en werkplek:
De karakteristieken van het type handeling waarvoor de veilige werkwijze is opgesteld en het
gekozen scenario (zie algemene gegevens)
Conclusie:
Deze rapportages zijn niet gebruikt, dit is een vast onderdeel van de standaardrapportage. De
resultaten zijn wel gebruikt.
Algemene gegevens: Ontvetten solvent based_scenario_1
Product

Ontvetter solvent based_1

Afdeling

bedrijfshal

Naam risicobeoordeling

Ontvetten solvent based_scenario_1

Resultaat kwantitatieve schattingen
Component

xyleen

CAS-nummer

1330-20-7

Taakconcentratie (mg/m³)

184

Risk Characterization Ratio taak

0,88

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

11,51

Risk Characterization Ratio dag

0,055

Grenswaarde (mg/m³) + type

210, tgg-8u

Dampspanning component (Pa)

8778

Veilige Werkwijze Schadeherstel_Ontvetten_Onderbouwing_D3.docx
Pagina 34 van 52

Algemene gegevens: Ontvetten solvent based_scenario_1
Concentratie in uitgangsproduct (%)

11,5

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar (<0,1% benzeen)

CAS-nummer

64742-48-9

Taakconcentratie (mg/m³)

120

Risk Characterization Ratio taak

1,03

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

7,48

Risk Characterization Ratio dag

0,065

Grenswaarde (mg/m³) + type

116, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

498

Concentratie in uitgangsproduct (%)

90

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

Isobutanol

CAS-nummer

78-83-1

Taakconcentratie (mg/m³)

151

Risk Characterization Ratio taak

0,99

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

9,43

Risk Characterization Ratio dag

0,062

Grenswaarde (mg/m³) + type

152, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

1386

Concentratie in uitgangsproduct (%)

50

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (<0,1 % benzeen)

CAS-nummer

64742-49-0

Taakconcentratie (mg/m³)

86,81

Risk Characterization Ratio taak

26,71

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

5,43

Risk Characterization Ratio dag

1,67

Grenswaarde (mg/m³) + type

3,25, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

489

Concentratie in uitgangsproduct (%)

50

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

tolueen

CAS-nummer

108-88-3

Taakconcentratie (mg/m³)

83,43

Risk Characterization Ratio taak

0,56

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

5,21

Risk Characterization Ratio dag

0,035

Grenswaarde (mg/m³) + type

150, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

3781

Concentratie in uitgangsproduct (%)

6
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Algemene gegevens: Ontvetten solvent based_scenario_1
Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), licht waterstofgekraakt

CAS-nummer

64741-69-1

Taakconcentratie (mg/m³)

65,22

Risk Characterization Ratio taak

0,56

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

4,08

Risk Characterization Ratio dag

0,035

Grenswaarde (mg/m³) + type

116, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

163

Concentratie in uitgangsproduct (%)

87,5

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar (<0,1% benzeen)

CAS-nummer

64742-82-1

Taakconcentratie (mg/m³)

77,87

Risk Characterization Ratio taak

0,67

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

4,87

Risk Characterization Ratio dag

0,042

Grenswaarde (mg/m³) + type

116, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

498

Concentratie in uitgangsproduct (%)

40

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
* Indien u de blootstellingconcentratie aan één of meerdere componenten ook kwantitatief heeft bepaald, vindt u
de verdunning meerdere keren terug in de tabel. Dit is omdat voor de berekening van de blootstelling aan de
component een exact percentage nodig was.
Producteigenschappen
H-zinnen
Dampspanning product (Pa)

8778 Pa 20° C

Proces
Proces

Ontvetten solvent based

Handeling

Werken met vloeistoffen op kleine oppervlakken of incidentele
handelingen met vloeistoffen.

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Duur handeling (minuten)

30

Frequentie handeling

4-5 dagen per week

Handeling in ademzone

Ja

Meerdere werknemers

Ja

Uitdampen/drogen/uitharden na handeling

Ja

Ademhalingsbescherming

Geen bescherming

Werkplek
Werkplek
Volume werkruimte

Ruimte tussen de 100-1000 m³

Ventilatie werkruimte

Mechanische ruimteventilatie

Regelmatig schoonmaken werkruimte

Ja

Regelmatig inspectie en onderhoud

Ja
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Algemene gegevens: Ontvetten solvent based_scenario_1
Bronmaatregelen

Geen bronmaatregelen

Afscherming werknemer

De werknemer bevindt zich niet in een cabine.

Conclusie
Vervangend product gezocht

▢ Ja ▢ Nee

Resultaat van de substitutie test / Reden voor
het afzien van substitutie
Beheersmaatregelen

▢ Beheersmaatregelen voldoende
▢ Beheersmaatregelen onvoldoende
▢ Meer onderzoek benodigd

Verantwoordelijke
Datum risicobeoordeling

Algemene gegevens: Ontvetten solvent based_scenario_2
Product

Ontvetter solvent based_1

Afdeling

bedrijfshal

Naam risicobeoordeling

Ontvetten solvent based_scenario_2

Resultaat kwantitatieve schattingen
Component

xyleen

CAS-nummer

1330-20-7

Taakconcentratie (mg/m³)

349

Risk Characterization Ratio taak

1,66

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

43,62

Risk Characterization Ratio dag

0,21

Grenswaarde (mg/m³) + type

210, tgg-8u

Dampspanning component (Pa)

8778

Concentratie in uitgangsproduct (%)

11,5

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar (<0,1% benzeen)

CAS-nummer

64742-48-9

Taakconcentratie (mg/m³)

227

Risk Characterization Ratio taak

1,96

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

28,35

Risk Characterization Ratio dag

0,24

Grenswaarde (mg/m³) + type

116, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

498

Concentratie in uitgangsproduct (%)

90

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

Isobutanol

CAS-nummer

78-83-1

Taakconcentratie (mg/m³)

286

Risk Characterization Ratio taak

1,88

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

35,73

Risk Characterization Ratio dag

0,24
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Algemene gegevens: Ontvetten solvent based_scenario_2
Grenswaarde (mg/m³) + type

152, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

1386

Concentratie in uitgangsproduct (%)

50

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (<0,1 % benzeen)

CAS-nummer

64742-49-0

Taakconcentratie (mg/m³)

164

Risk Characterization Ratio taak

50,60

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

20,55

Risk Characterization Ratio dag

6,32

Grenswaarde (mg/m³) + type

3,25, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

489

Concentratie in uitgangsproduct (%)

50

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

tolueen

CAS-nummer

108-88-3

Taakconcentratie (mg/m³)

158

Risk Characterization Ratio taak

1,05

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

19,75

Risk Characterization Ratio dag

0,13

Grenswaarde (mg/m³) + type

150, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

3781

Concentratie in uitgangsproduct (%)

6

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), licht waterstofgekraakt

CAS-nummer

64741-69-1

Taakconcentratie (mg/m³)

124

Risk Characterization Ratio taak

1,06

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

15,44

Risk Characterization Ratio dag

0,13

Grenswaarde (mg/m³) + type

116, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

163

Concentratie in uitgangsproduct (%)

87,5

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar (<0,1% benzeen)

CAS-nummer

64742-82-1

Taakconcentratie (mg/m³)

147

Risk Characterization Ratio taak

1,27

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

18,44

Risk Characterization Ratio dag

0,16

Grenswaarde (mg/m³) + type

116, tgg 8u
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Algemene gegevens: Ontvetten solvent based_scenario_2
Dampspanning component (Pa)

498

Concentratie in uitgangsproduct (%)

40

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
* Indien u de blootstellingconcentratie aan één of meerdere componenten ook kwantitatief heeft bepaald, vindt u
de verdunning meerdere keren terug in de tabel. Dit is omdat voor de berekening van de blootstelling aan de
component een exact percentage nodig was.
Producteigenschappen
H-zinnen
Dampspanning product (Pa)

8778 Pa 20° C

Proces
Proces

Ontvetten scenario2

Handeling

Werken met vloeistoffen bij lage druk en lage snelheid en op
middelgrote oppervlakken.

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Duur handeling (minuten)

60

Frequentie handeling

4-5 dagen per week

Handeling in ademzone

Ja

Meerdere werknemers

Ja

Uitdampen/drogen/uitharden na handeling

Ja

Ademhalingsbescherming

Geen bescherming

Werkplek
Werkplek
Volume werkruimte

Ruimte tussen de 100-1000 m³

Ventilatie werkruimte

Mechanische ruimteventilatie

Regelmatig schoonmaken werkruimte

Ja

Regelmatig inspectie en onderhoud

Ja

Bronmaatregelen

Geen bronmaatregelen

Afscherming werknemer

De werknemer bevindt zich niet in een cabine.

Conclusie
Vervangend product gezocht

▢ Ja ▢ Nee

Resultaat van de substitutie test / Reden voor
het afzien van substitutie
Beheersmaatregelen

▢ Beheersmaatregelen voldoende
▢ Beheersmaatregelen onvoldoende
▢ Meer onderzoek benodigd

Verantwoordelijke
Datum risicobeoordeling

Algemene gegevens: Ontvetten solvent based_scenario_3
Product

Ontvetter solvent based_1

Afdeling

bedrijfshal

Naam risicobeoordeling

Ontvetten solvent based_scenario_3

Resultaat kwantitatieve schattingen
Component

xyleen

CAS-nummer

1330-20-7

Taakconcentratie (mg/m³)

184
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Algemene gegevens: Ontvetten solvent based_scenario_3
Risk Characterization Ratio taak

0,88

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

23,03

Risk Characterization Ratio dag

0,11

Grenswaarde (mg/m³) + type

210, tgg-8u

Dampspanning component (Pa)

8778

Concentratie in uitgangsproduct (%)

11,5

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar (<0,1% benzeen)

CAS-nummer

64742-48-9

Taakconcentratie (mg/m³)

120

Risk Characterization Ratio taak

1,03

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

14,97

Risk Characterization Ratio dag

0,13

Grenswaarde (mg/m³) + type

116, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

498

Concentratie in uitgangsproduct (%)

90

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

Isobutanol

CAS-nummer

78-83-1

Taakconcentratie (mg/m³)

151

Risk Characterization Ratio taak

0,99

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

18,86

Risk Characterization Ratio dag

0,12

Grenswaarde (mg/m³) + type

152, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

1386

Concentratie in uitgangsproduct (%)

50

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (<0,1 % benzeen)

CAS-nummer

64742-49-0

Taakconcentratie (mg/m³)

86,81

Risk Characterization Ratio taak

26,71

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

10,85

Risk Characterization Ratio dag

3,34

Grenswaarde (mg/m³) + type

3,25, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

489

Concentratie in uitgangsproduct (%)

50

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

tolueen

CAS-nummer

108-88-3

Taakconcentratie (mg/m³)

83,43

Risk Characterization Ratio taak

0,56
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Algemene gegevens: Ontvetten solvent based_scenario_3
Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

10,43

Risk Characterization Ratio dag

0,070

Grenswaarde (mg/m³) + type

150, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

3781

Concentratie in uitgangsproduct (%)

6

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), licht waterstofgekraakt

CAS-nummer

64741-69-1

Taakconcentratie (mg/m³)

65,22

Risk Characterization Ratio taak

0,56

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

8,15

Risk Characterization Ratio dag

0,070

Grenswaarde (mg/m³) + type

116, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

163

Concentratie in uitgangsproduct (%)

87,5

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar (<0,1% benzeen)

CAS-nummer

64742-82-1

Taakconcentratie (mg/m³)

77,87

Risk Characterization Ratio taak

0,67

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

9,73

Risk Characterization Ratio dag

0,084

Grenswaarde (mg/m³) + type

116, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

498

Concentratie in uitgangsproduct (%)

40

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
* Indien u de blootstellingconcentratie aan één of meerdere componenten ook kwantitatief heeft bepaald, vindt u
de verdunning meerdere keren terug in de tabel. Dit is omdat voor de berekening van de blootstelling aan de
component een exact percentage nodig was.
Producteigenschappen
H-zinnen
Dampspanning product (Pa)

8778 Pa 20° C

Proces
Proces

Ontvetten solvent based_scenario_3B

Handeling

Werken met vloeistoffen bij lage druk en lage snelheid en op
middelgrote oppervlakken.

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Duur handeling (minuten)

60

Frequentie handeling

4-5 dagen per week

Handeling in ademzone

Ja

Meerdere werknemers

Ja

Uitdampen/drogen/uitharden na handeling

Ja

Ademhalingsbescherming

Geen bescherming

Werkplek
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Algemene gegevens: Ontvetten solvent based_scenario_3
Werkplek

Ontvetten solvent based_scenario_3B

Volume werkruimte

Ruimte tussen de 100-1000 m³

Ventilatie werkruimte

Mechanische ruimteventilatie

Regelmatig schoonmaken werkruimte

Ja

Regelmatig inspectie en onderhoud

Ja

Bronmaatregelen

Lokale afzuiging

Afscherming werknemer

De werknemer bevindt zich niet in een cabine.

Conclusie
Vervangend product gezocht

▢ Ja ▢ Nee

Resultaat van de substitutie test / Reden voor
het afzien van substitutie
Beheersmaatregelen

▢ Beheersmaatregelen voldoende
▢ Beheersmaatregelen onvoldoende
▢ Meer onderzoek benodigd

Verantwoordelijke
Datum risicobeoordeling

Algemene gegevens: Ontvetten waterbased_scenario_1
Product

Ontvetter waterbased_1

Afdeling

bedrijfshal

Naam risicobeoordeling

Ontvetten waterbased_scenario_1

Resultaat kwantitatieve schattingen
Component

2-propanol

CAS-nummer

67-63-0

Taakconcentratie (mg/m³)

215

Risk Characterization Ratio taak

0,43

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

13,44

Risk Characterization Ratio dag

0,027

Grenswaarde (mg/m³) + type

500, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

6005

Concentratie in uitgangsproduct (%)

22,5

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

propylalcohol

CAS-nummer

71-23-8

Taakconcentratie (mg/m³)

86,44

Risk Characterization Ratio taak

0,35

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

5,40

Risk Characterization Ratio dag

0,022

Grenswaarde (mg/m³) + type

245, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

1386

Concentratie in uitgangsproduct (%)

17,5

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

kokos-alkyl aminen, geethoxyleerd
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Algemene gegevens: Ontvetten waterbased_scenario_1
CAS-nummer

61791-14-8

Taakconcentratie (mg/m³)

1,97

Risk Characterization Ratio taak

19,71

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

0,12

Risk Characterization Ratio dag

1,23

Grenswaarde (mg/m³) + type

0,1, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

13

Concentratie in uitgangsproduct (%)

1,5

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

butanon

CAS-nummer

78-93-3

Taakconcentratie (mg/m³)

127

Risk Characterization Ratio taak

0,22

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

7,95

Risk Characterization Ratio dag

0,013

Grenswaarde (mg/m³) + type

590, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

12568

Concentratie in uitgangsproduct (%)

4

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
* Indien u de blootstellingconcentratie aan één of meerdere componenten ook kwantitatief heeft bepaald, vindt u
de verdunning meerdere keren terug in de tabel. Dit is omdat voor de berekening van de blootstelling aan de
component een exact percentage nodig was.
Producteigenschappen
H-zinnen
Dampspanning product (Pa)

2753 Pa 20° C

Proces
Proces

Waterbased 1 scenario 1

Handeling

Werken met vloeistoffen op kleine oppervlakken of incidentele
handelingen met vloeistoffen.

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Duur handeling (minuten)

30

Frequentie handeling

4-5 dagen per week

Handeling in ademzone

Ja

Meerdere werknemers

Ja

Uitdampen/drogen/uitharden na handeling

Ja

Ademhalingsbescherming

Geen bescherming

Werkplek
Werkplek
Volume werkruimte

Ruimte tussen de 100-1000 m³

Ventilatie werkruimte

Mechanische ruimteventilatie

Regelmatig schoonmaken werkruimte

Ja

Regelmatig inspectie en onderhoud

Ja

Bronmaatregelen

Geen bronmaatregelen

Afscherming werknemer

De werknemer bevindt zich niet in een cabine.

Conclusie
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Algemene gegevens: Ontvetten waterbased_scenario_1
Vervangend product gezocht

▢ Ja ▢ Nee

Resultaat van de substitutie test / Reden voor
het afzien van substitutie
Beheersmaatregelen

▢ Beheersmaatregelen voldoende
▢ Beheersmaatregelen onvoldoende
▢ Meer onderzoek benodigd

Verantwoordelijke
Datum risicobeoordeling

Algemene gegevens: Ontvetten waterbased_scenario_2
Product

Ontvetter waterbased_1

Afdeling

bedrijfshal

Naam risicobeoordeling

Ontvetten waterbased_scenario_2

Resultaat kwantitatieve schattingen
Component

2-propanol

CAS-nummer

67-63-0

Taakconcentratie (mg/m³)

407

Risk Characterization Ratio taak

0,81

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

50,91

Risk Characterization Ratio dag

0,10

Grenswaarde (mg/m³) + type

500, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

6005

Concentratie in uitgangsproduct (%)

22,5

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

propylalcohol

CAS-nummer

71-23-8

Taakconcentratie (mg/m³)

164

Risk Characterization Ratio taak

0,67

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

20,47

Risk Characterization Ratio dag

0,084

Grenswaarde (mg/m³) + type

245, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

1386

Concentratie in uitgangsproduct (%)

17,5

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

kokos-alkyl aminen, geethoxyleerd

CAS-nummer

61791-14-8

Taakconcentratie (mg/m³)

3,73

Risk Characterization Ratio taak

37,33

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

0,47

Risk Characterization Ratio dag

4,67

Grenswaarde (mg/m³) + type

0,1, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

13

Concentratie in uitgangsproduct (%)

1,5
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Algemene gegevens: Ontvetten waterbased_scenario_2
Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

butanon

CAS-nummer

78-93-3

Taakconcentratie (mg/m³)

241

Risk Characterization Ratio taak

0,41

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

30,13

Risk Characterization Ratio dag

0,051

Grenswaarde (mg/m³) + type

590, tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

12568

Concentratie in uitgangsproduct (%)

4

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
* Indien u de blootstellingconcentratie aan één of meerdere componenten ook kwantitatief heeft bepaald, vindt u
de verdunning meerdere keren terug in de tabel. Dit is omdat voor de berekening van de blootstelling aan de
component een exact percentage nodig was.
Producteigenschappen
H-zinnen
Dampspanning product (Pa)

2753 Pa 20° C

Proces
Proces

Ontvetten waterbased_scenario _2

Handeling

Werken met vloeistoffen bij lage druk en lage snelheid en op
middelgrote oppervlakken.

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Duur handeling (minuten)

60

Frequentie handeling

4-5 dagen per week

Handeling in ademzone

Ja

Meerdere werknemers

Ja

Uitdampen/drogen/uitharden na handeling

Ja

Ademhalingsbescherming

Geen bescherming

Werkplek
Werkplek

bedrijfshal

Volume werkruimte

Ruimte tussen de 100-1000 m³

Ventilatie werkruimte

Mechanische ruimteventilatie

Regelmatig schoonmaken werkruimte

Ja

Regelmatig inspectie en onderhoud

Ja

Bronmaatregelen

Geen bronmaatregelen

Afscherming werknemer

De werknemer bevindt zich niet in een cabine.

Conclusie
Vervangend product gezocht

▢ Ja ▢ Nee

Resultaat van de substitutie test / Reden voor
het afzien van substitutie
Beheersmaatregelen

▢ Beheersmaatregelen voldoende
▢ Beheersmaatregelen onvoldoende
▢ Meer onderzoek benodigd

Verantwoordelijke
Datum risicobeoordeling
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Bijlage 4
Gegevens en berekeningen RCR-waarden en additieregel
ontvetten Autospuiter
De omstandigheden waaronder de autospuiter ontvet wijkt af van die van de voorbewerker:
 Gebruik in de spuitcabine
 Gebruik van adembescherming
 Gebruik van alleen conventionele middelen.
Berekende additieregel ontvetten door autospuiter
Hieronder zijn de resultaten samengevat, gebaseerd op de berekeningen met Stoffenmanager
(zie verder op).
tabel 13: RCR-waarden ontvetten door spuiter
Stofnaam
CAS-nummer
RCR-Taak
Xyleen (isomeermengsel)
1330-20-7
0,012
Tolueen
108-88-3
0,027
nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar (<0,1% benzeen) 64742-82-1
0,033
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar
64742-48-9
0,05
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht
64742-49-0
(*) 0,002
nafta (aardolie), licht waterstofgekraakt
64741-69-1
0,027
Isobutanol
78-83-1
0,048
Totaal (additie)
0,200
Toelichting: (*) = Deze RCR-waarde is gebaseerd op een grenswaarde van 1.680 mg/m3 . Als niet aangetoond kan
worden dat de nafta minder dan 0,1% benzeen bevat moet een grenswaarde van 3,25 mg/m2 worden gehanteerd. In
dat geval is de RCR-Taakwaarde 1,30.

Stoffenmanager
Hieronder is de standaardrapportages opgenomen uit Stoffenmanager. De standaardrapportage
van Stoffenmanager kent de volgende opbouw.
Algemene gegevens
 Product: solvent based
 Naam risicobeoordeling: scenario 4 (ontvetten door spuiter)
Resultaat kwantitatieve schattingen:
 Taakconcentratie (mg/m³) en Daggemiddelde concentratie (mg/m³) is de output die is
gebruikt voor de risicobeoordeling.
 Risk Characterization Ratio dag: deze waarde is gebruikt voor de risicobeoordeling
 Risk Characterization Ratio taak: deze waarde is niet gebruikt voor de risicobeoordeling. De
weergegeven waarde uit het Stoffenmanager-rapport voor de taak is berekend met de
grenswaarde voor 8 uur in plaats van de grenswaarde van 15 minuten. Dit komt omdat
Stoffenmanager niet differentieert naar type grenswaarde en met één grenswaarde rekent.
In Bijlage 1 is de RCR-waarde voor de taak herberekend met de grenswaarde voor 15
minuten.
Proces en werkplek:
De karakteristieken van het type handeling waarvoor de veilige werkwijze is opgesteld en het
gekozen scenario (zie algemene gegevens)
Conclusie:
Deze rapportages zijn niet gebruikt, dit is een vast onderdeel van de standaardrapportage. De
resultaten zijn wel gebruikt.
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Algemene gegevens 1_Ontvetten solvent based_scenario_4(spuiten)
Product

Ontvetter solvent based_1

Afdeling

bedrijfshal

Naam risicobeoordeling

1_Ontvetten solvent based_scenario_4(spuiten)

Resultaat kwantitatieve schattingen
Component

xyleen

CAS-nummer

1330-20-7

Taakconcentratie (mg/m³)

2,54

Risk Characterization Ratio taak

0,012

Grenswaarde (mg/m³)

210 mg/m³ TGG-8 uur | tgg-8u

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

0,32

Risk Characterization Ratio dag

< 0,01

Grenswaarde (mg/m³)

210 mg/m³ TGG-8 uur | tgg-8u

Dampspanning component (Pa)

821

Concentratie in uitgangsproduct (%)

11,5

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar (<0,1% benzeen)

CAS-nummer

64742-48-9

Taakconcentratie (mg/m³)

5,82

Risk Characterization Ratio taak

0,050

Grenswaarde (mg/m³)

116 mg/m³ TGG-8 uur | tgg 8u

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

0,73

Risk Characterization Ratio dag

< 0,01

Grenswaarde (mg/m³)

116 mg/m³ TGG-8 uur | tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

498

Concentratie in uitgangsproduct (%)

90

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

Isobutanol

CAS-nummer

78-83-1

Taakconcentratie (mg/m³)

7,33

Risk Characterization Ratio taak

0,048

Grenswaarde (mg/m³)

152 mg/m³ TGG-8 uur | tgg 8u

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

0,92

Risk Characterization Ratio dag

< 0,01

Grenswaarde (mg/m³)

152 mg/m³ TGG-8 uur | tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

1386

Concentratie in uitgangsproduct (%)

50

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (<0,1 % benzeen)

CAS-nummer

64742-49-0

Taakconcentratie (mg/m³)

4,22

Risk Characterization Ratio taak

1,30
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Algemene gegevens 1_Ontvetten solvent based_scenario_4(spuiten)
Grenswaarde (mg/m³)

3,25 mg/m³ TGG-8 uur | tgg 8u

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

0,53

Risk Characterization Ratio dag

0,16

Grenswaarde (mg/m³)

3,25 mg/m³ TGG-8 uur | tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

489

Concentratie in uitgangsproduct (%)

50

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

tolueen

CAS-nummer

108-88-3

Taakconcentratie (mg/m³)

4,05

Risk Characterization Ratio taak

0,027

Grenswaarde (mg/m³)

150 mg/m³ TGG-8 uur | tgg 8u

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

0,51

Risk Characterization Ratio dag

< 0,01

Grenswaarde (mg/m³)

150 mg/m³ TGG-8 uur | tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

3781

Concentratie in uitgangsproduct (%)

6

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), licht waterstofgekraakt

CAS-nummer

64741-69-1

Taakconcentratie (mg/m³)

3,17

Risk Characterization Ratio taak

0,027

Grenswaarde (mg/m³)

116 mg/m³ TGG-8 uur | tgg 8u

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

0,40

Risk Characterization Ratio dag

< 0,01

Grenswaarde (mg/m³)

116 mg/m³ TGG-8 uur | tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

163

Concentratie in uitgangsproduct (%)

87,5

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Component

nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar (<0,1% benzeen)

CAS-nummer

64742-82-1

Taakconcentratie (mg/m³)

3,78

Risk Characterization Ratio taak

0,033

Grenswaarde (mg/m³)

116 mg/m³ TGG-8 uur | tgg 8u

Daggemiddelde concentratie (mg/m³)

0,47

Risk Characterization Ratio dag

< 0,01

Grenswaarde (mg/m³)

116 mg/m³ TGG-8 uur | tgg 8u

Dampspanning component (Pa)

498

Concentratie in uitgangsproduct (%)

40

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
* Indien u de blootstellingconcentratie aan één of meerdere componenten ook kwantitatief heeft bepaald, vindt u
de verdunning meerdere keren terug in de tabel. Dit is omdat voor de berekening van de blootstelling aan de
component een exact percentage nodig was.
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Algemene gegevens 1_Ontvetten solvent based_scenario_4(spuiten)
Producteigenschappen
H-zinnen
Dampspanning product (Pa)

8778 Pa 20° C

Proces
Proces

Ontvetten scenario 4 (de spuiter die ontvet)

Handeling

Werken met vloeistoffen bij lage druk en lage snelheid en op
middelgrote oppervlakken.

Verdunning van product (als % van product) * 100% product, 0% water
Duur handeling (minuten)

60

Frequentie handeling

4-5 dagen per week

Handeling in ademzone

Ja

Meerdere werknemers

Nee

Uitdampen/drogen/uitharden na handeling

Ja

Ademhalingsbescherming

Herbruikbare halfgelaatmaskers - gas (Gas, FFgas, Fmgas)

Werkplek
Werkplek
Volume werkruimte

Ruimte kleiner dan 100 m³

Ventilatie werkruimte

Een spuitcabine

Regelmatig schoonmaken werkruimte

Ja

Regelmatig inspectie en onderhoud

Ja

Bronmaatregelen

Geen bronmaatregelen

Afscherming werknemer

De werknemer bevindt zich niet in een cabine.

Conclusie
Vervangend product gezocht

▢ Ja ▢ Nee

Resultaat van de substitutie test / Reden voor
het afzien van substitutie
Beheersmaatregelen

▢ Beheersmaatregelen voldoende
▢ Beheersmaatregelen onvoldoende
▢ Meer onderzoek benodigd

Verantwoordelijke
Datum risicobeoordeling
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Bijlage 5

Functieblootstelling aan oplosmiddelen

De berekende blootstelling per handeling is de basis voor de veilige werkwijze van de handeling.
In de praktijk worden door medewerkers verschillende soorten handelingen uitgevoerd. Ze
worden dan ook blootgesteld aan meerdere gevaarlijke stoffen tijdens de beschreven handeling.
In deze bijlage wordt de totale berekende blootstelling van de medewerkers aan organische
oplosmiddelen gedurende werkdag berekend. Dit hebben we de ‘functieblootstelling’ genoemd.
Het is een uitbreiding van de additieregel zoals die in de afzonderlijke rapporten is beschreven
voor de handeling (bijlage 3 of 4). Voor het berekenen van de functieblootstelling wordt alleen
de blootstelling aan organische oplosmiddelen per functie berekend, omdat deze stoffen
(redelijk) vergelijkbare toxische effecten hebben. Hierbij is gebruik gemaakt van de berekende
additieregels voor de verschillende handelingen in de bijbehorende rapporten.
De gemiddelde tijdsbesteding van de medewerkers schadeherstel is in tabel 14 weergegeven
(bron: rapport Methodebeschrijving, tabel 5).

Werkhandeling

1
2
3
4
5
6
7

Ontvetten
Plamuren (aanmaken en aanbrengen)
Reinigen gereedschap (niet spuitpistool)
Aanmaken lak inclusief kleurstalen maken
Spuiten lak, grondlak, beschermingsmaterialen & Spotrepair
Reinigen spuitpistool
Lijmen en kitten

30 - 60
30 - 60
30
30 - 60
30 - 60
30 - 60
1 - 30

Autospuiter

Nr.

Autoschadehersteller

Voorbewerker

tabel 14: Globale tijdbesteding handelingen veilige werkwijze per functie (in minuten per dag)

30 - 60

30 - 60
120 - 180
30 - 60
30

Voorbewerker
tabel 15 geeft de blootstelling aan oplosmiddelen per dag tijdens de verschillende handelingen,

samen met de tijdsduur voor elke handeling van de voorbewerker. Hierbij is gekozen voor de
maximale waarde van de tijdsduur. Als waarde voor de blootstelling wordt de berekende
maximale RCR-waarde voor de handeling gebruikt, inclusief de berekening met de additieregel
(de hier weergegeven waarden zijn afgerond).
tabel 15: Blootstelling per dag aan oplosmiddelen voor de voorbewerker
Tijd/dag
Handeling
RCR-taak
Bron
(minuten)
Rapport (rapport 2018), bijlage 2 (product 1, scenario 2, grote
Ontvetten Conventioneel
60
2.08
oppervlakten)
Rapport (rapport 2018), bijlage 2 (product 6, scenario 2, grote
Ontvetten Watergedragen
60
0.53
oppervlakten)
Plamuren
60
0.43
Rapport, bijlage 3, tabel 6 (hoogste waarde)
Reinigen gereedschap

30

0.56

Rapport, bijlage 3, tabel 5 (scenario 1)

Aanmaken grondmateriaal

60

0.49

Rapport, bijlage 4, tabel 14 (maximale waarde van range RCR-waarden)

Spuiten grondmateriaal

60

0.49

Rapport, bijlage 4, tabel 14 (maximale waarde van range RCR-waarden)

Reinigen spuitpistool

60

0.49

Rapport, bijlage 4, tabel 6 (scenario1: met conventioneel product)
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Het ontvetten gebeurt met watergedragen middelen of met conventionele middelen
(‘organische oplosmiddelen’). Deze ontvettingsmiddelen worden niet door elkaar gebruikt.
De totale blootstelling van de Voorbewerker aan oplosmiddelen is in onderstaande tabel
weergegeven.
tabel 16: Totale blootstelling per dag aan oplosmiddelen voor de functie voorbewerker
Handelingen
Ontvetten met conventionele middelen & spuiten
Ontvetten met watergedragen middelen & spuiten

RCR-functie Voorbewerker (alle handelingen)
0.55
0.34

In beide gevallen heeft de totale blootstelling een berekende RCR-waarde kleiner dan 1. Dat
betekent dat de totale blootstelling aan oplosmiddelen voor de voorbewerker onder de
gesommeerde grenswaarde is (berekend met de additieregel). De blootstelling tijdens de
handelingen is in de afzonderlijke rapporten weergegeven.
Autospuiter

In tabel 17 is de blootstelling aan oplosmiddelen per dag tijdens de verschillende handelingen,
samen met de tijdsduur voor elke handeling van de autospuiter weergegeven. Hierbij is gekozen
voor de maximale waarde van de tijdsduur. Als waarde voor de blootstelling wordt de berekende
maximale RCR-waarde voor de handeling gebruikt, inclusief de berekening met de additieregel
(de hier weergegeven waarden zijn afgerond).
tabel 17: Totale blootstelling per dag aan oplosmiddelen voor de functie autospuiter
Handeling

Tijd/dag
(minuten)

RCR-taak Bron

Ontvetten *

60

0.20

Rapport (versie 2018), bijlage 4, tabel 13

Aanmaken lak

60

1.49

Rapport, bijlage 4, tabel 14 (maximale waarde van range RCR-waarden)

Spuiten

180

0.84

Rapport, bijlage 4, tabel 13 (maximale waarde van range RCR-waarden)

Reinigen

60

0.49

Rapport, bijlage 4, tabel 6 (scenario1: met conventioneel product)

*: Ontvetten met conventionele middelen (geeft hogere blootstelling aan oplosmiddelen dan met watergedragen
ontvettingsmiddelen). De RCR-waarde wijkt af van het ontvetten door de voorbewerker omdat de autospuiter in
een spuitcabine werkt.

De totale blootstelling van de autospuiter aan oplosmiddelen is met de gegevens van
bovenstaande tabel berekend op RCR = 0.58. Deze waarde is kleiner dan 1. Dat betekent dat de
totale blootstelling aan oplosmiddelen voor de autospuiter onder de gesommeerde grenswaarde
is (berekend met de additieregel). De blootstelling tijdens de handelingen is in de afzonderlijke
rapporten weergegeven.
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