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WHITEPAPER ISOCYANATEN EN PUR

1.

Inleiding

Isocyanaten vormen een groep van chemische stoffen die gekenmerkt worden
door de aanwezigheid van de zogenaamde isocyanaatgroep. Deze groep bestaat
uit een stikstofatoom (N) verbonden via een dubbele band met een koolstofatoom
(C), dat op zijn beurt weer verbonden is met een zuurstofatoom (O), ook via een
dubbele band. De groep wordt ook wel weergegeven als NCO of, als chemische
structuur, als -N=C=O. De groep is via het stikstofatoom verbonden met de rest
van het molecuul. Er zijn isocyanaten met één, twee of drie isocyanaatgroepen.
Deze heten respectievelijk mono-isocyanaten (1 NCO), diisocyanaten (2 NCO’s)
en triisocyanaten (3 NCO’s). De isocyanaatgroep is zeer reactief en reageert zelfs
zonder katalysatoren al bij kamertemperatuur met OH-groepen, onder andere
met die van water. Om te voorkomen dat deze isocyanaten tijdens opslag al met
vocht reageren tot een onbruikbaar product zijn er zogenaamde geblokkeerde
isocyanaten ontwikkeld, waarbij de dubbele binding tussen stikstof en koolstof
wordt opengebroken en een blokkerende groep wordt gekoppeld aan het C-atoom
van de NCO-groep. Naast het verlengen van de houdbaarheid van de isocyanaten,
wordt ook hun toxiciteit zo verminderd.

Figuur 1 De chemische structuren van enkele vaak gebruikte diisocyanaten: 2,4- en
2,6-tolueendiisocyanaat (TDI), 4,4=methyleendiisocyanaat (MDI), 1,6-hexamethyleendiisocyanaat
(HDI) en isoforoondiisocyanaat (IPDI)
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Toepassingen isocyanaten

Isocyanaten worden gebruikt als uitgangsmateriaal voor polyurethaan (PUR),
een groep van polymeren. Polymeren zijn grote moleculen die bestaan uit
repeterende eenheden (monomeren) die aan elkaar verbonden zijn. Een isocyanaat
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een speciale groep atomen, de
isocyanaatgroep (of NCO-groep). PURs zijn opgebouwd uit een isocyanaat en
een polyol, een molecuul met meerder OH-groepen. Als een isocyanaat met twee
of meer NCO-groepen wordt samengevoegd met een polyol reageren de NCOgroepen met de OH-groepen, waardoor een lange keten ontstaat van polyurethaan
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Figuur aangepast van een illustratie door Eling en medeauteurs (2020).

Figuur aangepast van een illustra@e door Eling en medeauteurs (2020).
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PUR wordt onder andere toegepast in vernissen, lakken, schuim, lijmen, kitten,
verpakkingen, textiel en vlamvertragers. Deze producten worden gebruikt in veel
PUR wordt onder andere toegepast in vernissen, lakken, schuim, lijmen, kiTen, verpakkingen, tex@el
en vlamvertragers. Deze producten worden gebruikt in veel verschillen sectoren zoals de bouw, de
automobielindustrie, de scheepsbouw, de verﬁndustrie, de plas@cindustrie, de kledingindustrie en
de elektronica-industrie.
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In de bouw wordt PUR erg veel toegepast als schuim. Het schuim wordt gevormd doordat @jdens de
polymerisa@e van de isocyanaten en polyolen gas wordt gevormd en vastgehouden in het groeiende
polymere netwerk, hetzij door het vrijkomen van koolzuur door reac@e met vocht in de lucht of door
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verschillen sectoren zoals de bouw, de automobielindustrie, de scheepsbouw, de
verfindustrie, de plasticindustrie, de kledingindustrie en de elektronica-industrie.
In de bouw wordt PUR erg veel toegepast als schuim. Het schuim wordt gevormd
doordat tijdens de polymerisatie van de isocyanaten en polyolen gas wordt
gevormd en vastgehouden in het groeiende polymere netwerk, hetzij door het
vrijkomen van koolzuur door reactie met vocht in de lucht of door een toegevoegd
blaasmiddel. PUR-schuim wordt gebruikt als isolatiemateriaal voor het isoleren van
woningen, hetzij in de vorm van isolatieplaten hetzij als gespoten PUR-schuim,
maar ook als vulmiddel en als montageschuim. Wereldwijd wordt meer dan 60%
van het geproduceerde PUR toegepast als schuim (hard of flexibel).

3.

Veiligheid en gezondheidseffecten

3.1.

Wat zijn gezondheidseffecten (van isocyanaten)

Isocyanaten zijn organische stoffen waarvan de giftige eigenschappen vooral
bepaald worden door hun reactieve isocyanaatgroep. Doordat alle isocyanaten
één of meer isocyanaatgroepen hebben, lijken ze wat betreft de aard van hun
giftigheid erg op elkaar, ook al kunnen ze verschillen in de mate van giftigheid. Hier
behandelen we de giftigheid van de isocyanaten aan de hand van hetgeen bekend is
over het diisocyanaat MDI, dat veelal de basis vormt voor gespoten PUR-schuim.
MDI is irriterend voor luchtwegen, huid en ogen en acuut giftig voor de luchtwegen.
Het wordt verdacht van het veroorzaken van kanker en het kan schade aan organen
veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. De kankerverwekkende
eigenschappen zijn NIET gebaseerd op het veroorzaken van schade aan het erfelijk
materiaal. Dat betekent dat er een drempelwaarde voor de blootstelling is waar
beneden er geen kankerverwekkende effecten zijn. Uit dierstudies blijkt dat bij
blootstelling via de lucht, de longen het kritische orgaan zijn, dat wil zeggen dat
daar het eerst schade optreedt. Het kritische effect in de longen is onder andere
verbindweefseling. Effecten verbonden met kanker treden pas op bij hogere
concentraties van MDI in de lucht. TNO heeft voor de voornoemde effecten een
veilige grenswaarde voor de algemene bevolking van 20 µg/m3 afgeleid voor MDI.
Blootstelling aan MDI kan ook leiden tot allergische reacties van de luchtwegen en
de huid na eerdere blootstelling van de luchtwegen en huid: het is een zogenaamde
sensibiliserende stof. Bij sensibilisering is sprake van twee fasen: de inductiefase en
de gevoeligheidsfase. In de inductiefase leidt blootstelling aan de sensibiliserende
stof, bv. MDI, bij mensen die daarvoor aanleg hebben tot een afweersysteem
dat overgevoelig wordt voor de sensibiliserende stof. Als de gesensibiliseerde
mensen opnieuw in aanraking komen met de sensibiliserende stof, reageert het
afweersysteem op een onnodige heftige manier op de stof (de allergische reactie),
waardoor longfunctiestoornissen en astma kunnen ontstaan. Isocyanaten zijn
één van de belangrijkste oorzaken van beroepsastma. Over het algemeen zijn
voor inductie hogere concentraties nodig dan voor het veroorzaken van een
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allergische reactie in al gesensibiliseerde mensen, wat soms al kan optreden
bij erg lage concentraties. Hiervoor zijn geen veilige grenswaarden af te leiden.
Deze grenswaarden zijn er in principe wel, maar de gegevens ontbreken om ze te
bepalen.
3.2.

Wat zijn de risico’s bij gebruik van PUR

De hoogste risico’s bij het gebruik van PUR treden op als de isocyanaten (nog)
niet gereageerd hebben met de polyolen. Kant-en-klare PUR-schuimproducten,
zoals isolatieschuimplaten die in de bouw gebruikt worden, hebben dus een laag
risico: de polymerisatie heeft al bij de fabricage van het materiaal plaatsgevonden
en de weinige isocyanaten die mogelijk zijn achtergebleven zijn waarschijnlijk
allang uitgedampt. Het hoogste risico treedt op bij producten waarbij het PUR ter
plekke wordt gevormd en dus nog veel isocyanaatgroepen aanwezig zijn, zoals
bij gespoten PUR-schuim. Bij het genereren van gespoten PUR-schuim komen
aerosolen met isocyanaten in de lucht, dus in slecht geventileerde ruimtes,
zoals kruipruimtes, is het risico nog weer groter. Bij het aanbrengen kan ook
huidblootstelling optreden, en omdat isocyanaten ook in lage concentraties
sensibiliserend voor de huid zijn, is ook huidblootstelling in principe een risico.
Omdat isocyanaten erg reactief zijn zullen ze snel wegreageren, en als de
isocyanaten in de juiste verhoudingen gemengd zijn zal er weinig overblijven. Wat
overblijft in de lucht zal bij goede ventilatie verdwijnen naar de buitenlucht. MDI
is niet erg vluchtig, dus na uitharden van het PUR zal er, als er al wat isocyanaten
zijn achtergebleven, niet veel uitdampen naar de binnenlucht. Bij voorbeeld, bij een
onderzoek van TNO naar concentraties van MDI de lucht bij het toepassen van
gespoten PUR-schuim voor de isolatie van kruipruimtes, was de hoogst gemeten
concentratie slechts 0,003 µg/m3. Een foutieve toepassing van producten met
isocyanaten, waarbij de isocyanaten in overmaat komen ten opzichte van polyolen,
vergroot dus het risico op negatieve effecten omdat niet alle isocyanaten kunnen
wegreageren met de polyolen. Om de risico’s te verlagen, worden tegenwoordig
veel PUR-schuimproducerende producten op de markt gebracht waarin de
isocyanaten al deels gepolymeriseerd zijn, of met zichzelf, bv. als polymeer MDI
(pMDI), of met het polyol als voorloper van het uiteindelijk, lange, polymeer (deze
voorloper wordt ook wel prepolymeer genoemd).
Naast isocyanaten komen er in PUR-schuim natuurlijk ook polyolen voor, die
eveneens gevaarlijke eigenschappen kunnen hebben. Verder bevat het nog stoffen
als katalysatoren, blaasmiddelen en vlamvertragers. Ook katalysatoren kunnen
gevaarlijke eigenschappen hebben. Voor veel blaasmiddelen en vlamvertragers is
nog te weinig bekend over eventuele gevaarlijke eigenschappen.
Tijdens en na toepassing van gespoten PUR-schuim lopen bewoners weinig tot
geen risico ten gevolge van blootstelling aan PUR-componenten, ook al valt het
risico op een allergische reactie van reeds voor isocyanaten gesensibiliseerde
personen niet uit te sluiten. Na uitharding van het PUR-schuim lopen de relatief
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lage concentraties in de woonruimte nog verder terug, zeker bij goede ventilatie,
en is het risico verwaarloosbaar. Werknemers die het gespoten PUR-schuim
aanbrengen in kruipruimtes lopen wel aantoonbaar risico ten gevolge van te hoge
concentraties aan isocyanaten en katalysatoren en mogelijk ook door de hoge
concentraties blaasmiddelen en vlamvertragers.
Noot van de
Redactie/uitgever
Toxic Sdu b.v.

Juiste toepassing houdt onder andere ook in dat bewoners tot twee uur na
afloop van isolatiewerkzaamheden niet in huis aanwezig zijn. (Zie hiervoor meer
informatie:
www.meldpuntpurslachtoffers.nl/2020/12/15/2020-in-vogelvlucht)

4.

Regelgeving isocyanaten

Per 1 januari 2007 is in Nederland een nieuw stelsel van grenswaarden voor
beroepsmatige blootstelling ingevoerd. Sindsdien moeten werkgevers zelf
grenswaarden vaststellen voor blootstelling op een niveau waarop geen schade aan
de gezondheid van werkenden kan ontstaan: de private grenswaarden. Daarnaast
vult het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het stelsel aan
met publieke, wettelijke grenswaarden voor de volgende stoffen:
• waarvoor de EU (Europese Unie) een grenswaarde vereist (indicatieve of
bindende Beroepsmatige Blootstellingsniveaus (OELs)1), en
• waarvoor een speciale aanleiding is om publieke grenswaarden vast te stellen,
bijvoorbeeld voor “stoffen zonder eigenaar” en stoffen met grote kans op
gezondheidsschade.
De heersende lijst van wettelijke grenswaarden staat in de
Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIII (wetten.nl - Regeling Arbeidsomstandighedenregeling - BWBR0008587 (overheid.nl)).
De wettelijke en bestuurlijke grenswaarden van vóór 2007 zijn per 1 januari 2007
omgezet in private grenswaarden, en daarmee zijn werkgevers niet langer verplicht
deze te hanteren voor het verzorgen van gezonde arbeidsomstandigheden. De
wettelijke, publieke grenswaarden zijn wel verplicht.
Op dit moment (februari 2021) is er in Nederland alleen een wettelijke grenswaarde
voor methylisocyanaat (MIC), namelijk een 15-minuuts tijdgewogen gemiddelde
luchtconcentraties van 0,05 mg/m3, gebaseerd op de indicatieve OEL vastgesteld
op EU-niveau. MIC is een monoisocyanaat dat bij verhitten van PUR-schuim kan
vrijkomen, en bijvoorbeeld door TNO - na toepassing van gespoten PUR-schuim is aangetoond in de lucht (met een maximale concentratie van 0,024 µg/m3, wat
nog beneden deze limietwaarde is).

1 Occupational Exposure Levels
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In 2018 heet de Gezondheidsraad op het verzoek van SZW een advies
uitgebracht voor een grenswaarde voor de beroepsmatige blootstelling aan di- en
triisocyanaten. Daaronder valt ook MDI, dat in PUR-schuim wordt gebruikt. De
raad heeft geconcludeerd dat di- en triisocyanaten zeer waarschijnlijk even potent
zijn per NCO-groep en dezelfde gezondheidseffecten veroorzaken. Ze hebben
daarom een groepslimiet afgeleid voor deze stoffen. De advieswaarde is gelijk aan
een 8-uurs tijdgewogen gemiddelde van 0,10 μg NCO/m3. De waarde is uitgedrukt
op basis van de isocyanaatgroep (NCO). De limiet is gebaseerd op onderzoek
aan spuiters in autoherstelbedrijven die zijn blootgesteld aan HDI. Het kritische
effect dat werd gebruikt voor de afleiding was bronchiale hyperreactiviteit (BHR),
d.w.z. een overreactie van de longblaasjes op een prikkel tot samentrekken (zoals
blootstelling aan een irriterende stof). De gezondheidsraad beschouwt BHR als een
goede voorspeller voor de ontwikkeling van beroepsastma. De advieswaarde komt
overeen met een concentratie die leidt tot een 1% extra risico op overgevoeligheid
van de longblaasjes bij blootstelling gedurende het hele arbeidsleven (gesteld
op 40 jaar), wat als een acceptabel risico wordt gezien. Voor MDI alleen komt dit
neer op 0,3 µg MDI/m3. Overigens moeten de NCO-groepen van alle aanwezig
di- en triisocyanaten worden opgeteld om na te gaan of de grenswaarde wordt
overschreden.
Op basis van de advieswaarde van de Gezondheidsraad zal SZW een wettelijke
grenswaarde voor di- en triisocyanaten vaststellen. Belangrijk discussiepunt
hierbij is technische haalbaarheid, gelet op de detectielimiet van de huidige
meetmethoden (zie hoofdstuk 5).
Het risicobeoordelingscomité (RAC) van het Europese Chemicaliënagentschap
(ECHA) heeft in 2020 haar mening uitgebracht over de wetenschappelijke basis
voor het afleiden van OELs voor diisocyanaten. De RAC heeft geadviseerd hiervoor
het extra risico op BHR te gebruiken, gebaseerd op de concentratie NCO en
dezelfde epidemiologische studies die ook de basis vormden voor het advies van
de Nederlandse Gezondheidsraad. Omdat op EU-niveau geen aanvaardbare extra
risicopercentages zijn vastgesteld, heeft de RAC geen advieswaarde voor een OEL
afgegeven. Op basis van deze RAC-opinie zal door de Europese Commissies een
indicatieve of bindende OEL worden afgeleid.
Kortom, op het ogenblik is er in Nederland alleen een wettelijke grenswaarde
voor methylisocyanaat. In de nabije toekomst zullen er, hetzij direct op basis van
Nederlandse wetgeving, hetzij op basis van EU-wetgeving, wettelijke grenswaarden
komen voor di- en/of triisocyanaten.
Andere landen hebben wel grenswaarden vastgesteld. Deze buitenlandse
grenswaarden worden in Nederland opgevat als private grenswaarden, net als
de grenswaarden die vóór 2007 in Nederland zijn vastgesteld (zie Tabel 1).
Ze vallen ruim twee grootteordes hoger uit dan de waarde voorgesteld door
de Gezondheidsraad. Dat komt doordat ze niet zijn gebaseerd op gegevens
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3)
Grenswaarde
(µg/m
over beroepsastma, waartegen deze grenswaarden
dan ook
geen
(voldoende)
Status
Land
Naam
CAS-nummer
bescherming bieden.
8-uurs TGG
15-minTGG

Methyleen-bis(phenyl)isocyanaat (MDI)

101-68-8

50

210

privaat

NL

50

100

privaat

D

privaat

DK

privaat

F

privaat

N

50
100

200

50
50

100

privaat

AU

30

50

privaat

S

40

150

privaat

NL

privaat

DK

35
35

35

privaat

D

80

160

privaat

F

privaat

N

privaat

AU

privaat

S

35
35

140

14

NaXaleendiisocyanaat

Hexamethyleendiisocyanaat (HDI)

3173-72-6

822-06-6

20

20

privaat

CH

40

180

privaat

NL

40

privaat

DK

50

privaat

D

95

190

privaat

F

50

100

privaat

AU

17

44

privaat

S

20

20

privaat

CH

40

140

privaat

NL

privaat

DK

35
35

35

privaat

D

75

150

privaat

F

privaat

N

35

Methyleen-bis(4-cyclohexylisocyanaat)

5124-30-1

Naam

CAS-nummer

35

35

privaat

AU

20

30

privaat

S

20

20

privaat

CH

privaat

NL

privaat
Status
privaat

DK
Land
N

54

privaat

AU

50

weTelijk

EU

110
54

50 8-uurs TGG
54

Methyleenisocyanaat

Grenswaarde (µg/m3)

624-83-9

15-minTGG

Tabel 1 Grenswaarden voor isocyanaten (ontleend aan de SER-grenswaardendatabase3)

5. Meten van isocyanaten in de lucht

35.1.
https://www.ser.nl/grenswaarden
Aanwezigheid (voorkomen)

van isocyanaten in lucht

Isocyanaten in werkomgevingen kunnen zowel in dampfase als aerosol (deeltjes) voorkomen. De
verdeling over damp en aerosol hangt af van de dampdrukken van de stof en van de aard van de
emissiebronnen. Monomere TDI en HDI beziTen bij kamertemperatuur rela@ef hoge dampdrukken
WWW.TOXIC.NL waardoor deze stoﬀen zich grotendeels in de dampfase bevinden. MDI en prepolymere isocyanaten
van TDI en HDI beziTen dampspanningen die veel lager zijn dan de monomere isocyanaten waardoor
deze groep meer als aerosol aanwezig zijn en daardoor minder in dampvorm in de lucht aanwezig
zijn. Aerosolen in de lucht kunnen ook polyolen bevaTen die opnieuw kunnen reageren met
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5.

Meten van isocyanaten in de lucht

5.1.

Aanwezigheid (voorkomen) van isocyanaten in lucht

Isocyanaten in werkomgevingen kunnen zowel in dampfase als aerosol (deeltjes)
voorkomen. De verdeling over damp en aerosol hangt af van de dampdrukken van
de stof en van de aard van de emissiebronnen. Monomere TDI en HDI bezitten
bij kamertemperatuur relatief hoge dampdrukken waardoor deze stoffen zich
grotendeels in de dampfase bevinden. MDI en prepolymere isocyanaten van TDI en
HDI bezitten dampspanningen die veel lager zijn dan de monomere isocyanaten
waardoor deze groep meer als aerosol aanwezig zijn en daardoor minder in
dampvorm in de lucht aanwezig zijn. Aerosolen in de lucht kunnen ook polyolen
bevatten die opnieuw kunnen reageren met isocyanaten (reagerend aerosol).
Bij verhitting van polyurethaan (PUR) boven 150-200 ˚C begint PUR thermisch
te ontleden, wat kan resulteren in de emissie van monomere diisocyanaten,
monomere isocyanaten, aminoisocyanaten en aminen, zowel in dampvorm als
aerosol.
Voor het nemen van een representatief luchtmonster is het dus van belang om
afhankelijk van het doel van de metingen, vooraf een goede keuze te maken voor
een geschikte monsternemings- en analysemethode.

5.2

Monsternemingstechnieken voor isocyanaten in lucht

5.2.1. Geïmpregneerd filter
Een filter geïmpregneerd met een derivatiseringsreagens wordt vaak gebruikt voor
de monsterneming van isocyanaten als damp. Voor het meten van isocyanaten
als aerosol is een filter minder geschikt. Onder bepaalde omstandigheden kunnen
aerosolen niet snel genoeg worden gederivatiseerd waardoor een onderschatting
ontstaat van de concentratie aan isocyanaten in de lucht. Met deze techniek kunnen
afzonderlijke isocyanaten gemeten worden.
5.2.1.1. Impingers in combinatie met geïmpregneerd filter
Voor het bemonsteren van zowel damp als aerosol wordt gebruik gemaakt van een
impinger/filter combinatie. Met behulp van deze monsternemingstechniek wordt
een breed scala aan isocyanaten gemeten. Met behulp van impingers worden
aerosolen afgevangen. Isocyanaathoudende deeltje <2 μm gaan door de impinger
heen, maar worden door het filter opgevangen.
5.2.1.2. Absorptietubes
Een adsorptietube bestaat uit een kleine langwerpige buis gepakt met een inert
dragermateriaal dat is geïmpregneerd met een derivatiseringsreagens. Deze
techniek wordt hoofdzakelijk toegepast voor het bemonsteren van isocyanaten in
de dampfase.
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5.2.1.3. Denuderfiltercombinatie
Een denuderfiltercombinatie bestaat uit een cilindrische buis waarvan de wand is
gecoat en waaraan de dampvormige isocyanaten adsorberen. De deeltjesfase in
dezelfde luchtstroom wordt opgevangen door een met reagens gecoat filter. Deze
methode kan worden gebruikt om damp- en deeltjesfase gescheiden te analyseren.
5.2.1.4. Passieve monsterneming
Isocyanaten in dampvormige toestand kunnen worden bemonsterd met behulp van
passieve monsternemingsbatches waarbij via diffusie dampvormig isocyanaat zich
bindt aan een geïmpregneerd filter. Doordat hier geen pomp nodig is om actief
lucht over het filter aan te zuigen, is deze techniek zeer geschikt voor het meten van
persoonsgebonden blootstelling.
5.2.2. Automatische meetapparatuur
Er zijn diverse direct afleesbare monitoren commercieel verkrijgbaar. De monitoren
werken op basis van een kleurreactie van isocyanaten in de lucht wat in aanraking
komt met een geïmpregneerd filter tape. De kleur wordt vervolgens optisch
gemeten en is een maat voor de totale hoeveelheid aan monomere isocyanaten
in dampvormige toestand. De meetonzekerheid van deze monitoren is groot, de
methode is niet specifiek voor afzonderlijke monomere isocyanaten, maar kan wel
worden gebruikt voor totaal NCO. De dergelijke instrumenten meten in een bereik
van 2 tot 60 ppb, wat overeenkomt met 3.5 tot 105 µg/m3. Met dit soort apparatuur
is het mogelijk om in kritische werkpleksituaties snel een screening te verkrijgen.
5.3.

Normen voor het meten van isocyanaten in lucht

Binnen de Internationale standaardisatie Organisatie (ISO) zijn een aantal normen
ontwikkeld voor het meten van isocyanaten in lucht. Deze normen beschrijven
zowel de monsterneming als de toegepaste analysemethode en de daarbij
behorende prestatiekenmerken van de methode. Hieronder worden de meest
toegepaste methoden in het kort beschreven.
5.3.1.

ISO 17734-1:2013 Werkplekbepaling van organische stikstofverbindingen in lucht
met LC-MS-deel1: Isocyanaten m.b.v. dibutylamine
De norm beschrijft monsterneming en analyse van zowel aerosolen als
dampvormige isocyanaten in werkpleklucht. Een breed scala aan isocyanaten
waaronder monomere isocyanaten, monomere diisocyanaten, oligomeren en
prepolymere vormen van isocyanaten kunnen worden bemonsterd en afzonderlijk
geanalyseerd. In principe kan ook totaal NCO worden bepaald. Monsterneming
wordt uitgevoerd met behulp van een combinatie van impingers en glasvezelfilter
gecoat met dibutylamine (DBA). De detectielimieten voor monomere isocyanaten
bij een volume van 15 liter bemonsterde lucht bedragen respectievelijk 0,6 en 0,02
ng/m3 voor respectievelijk HDI en TDI.
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5.3.2. ISO 14382:2012 Werkplekbepaling van dampvormig TDI in lucht
Deze norm beschrijft monsterneming en analyse van en dampvormig 2,4- en 2,6
tolueendiisocyanaat in werkpleklucht. De methode is geschikt voor kortdurende
metingen (TGG 15 min) en langdurende metingen (TGG 4 uur). Monsterneming
wordt uitgevoerd met behulp van een glasvezelfilter gecoat met 1-(2-pyridyl)
piperazine gevolgd door analyse met HPLC-FLU/UV. De detectielimieten voor 2,4en 2,6-TDI bedragen respectievelijk 2,6 en 2,2 µg/m3 bij een volume van 15 liter
bemonsterde lucht.
5.3.3.

NEN-ISO 16702:2008 Werkplekbepaling van totaal van organische
isocyanaatgroepen in lucht met behulp van 1-(2-methoxyphenyl)piperazine
en vloeistofchromatografie
Deze methode is geschikt voor het bemonsteren en analyseren van aerosol en
damp van mono- en diisocyanaten waaronder MDI, PI, TDI, HDI, IPDI en NDI. De
isocyanaten worden afzonderlijk gespecificeerd en het totaal aan NCO-groepen
kan uit de meetwaarden worden berekend. In principe kan de methode worden
uitgebreid met triisocyanaten. Monsterneming wordt uitgevoerd met behulp van
een combinatie van impingers en glasvezelfilter gecoat met 1-(2-methoxyphenyl)
piperazine (2-MP). De methode is geschikt voor het meten van organische
isocyanaten in de lucht in het concentratiebereik van ongeveer 0,1 µg/m3 tot 140
µg/m3 voor een monster volume van 15 liter.
5.3.4.

ISO 17736:2010 Werkplekbepaling van isocyanaten in lucht met behulp van een
dubbel filter en analyse met vloeistofchromatografie
Deze methode beschrijft de bemonstering en analyse van zowel aerosolen
en dampvormige isocyanaten waaronder monomere isocyanaten, monomere
diisocyanaten, oligomeren en prepolymere vormen van isocyanaten
De dubbelfiltermethode is ontwikkeld om kortdurende persoonsgebonden
metingen (TGG 15min) uit te voeren voor isocyanaten. Indien de verwachting
is dat alle isocyanaten in dampvorm aanwezig zullen zijn, dan kan bemonsterd
worden over een TGG 8uur. Het eerste filter bestaat uit een PTFE-filter dat
aerosolen afvangt. Het tweede filter bestaat uit een glasvezelfilter gecoat met
9(methylaminomethyl)anthraceen (MAMA) om dampen te vangen. De analyse
wordt uitgevoerd met behulp van HPLC-FLU/DAD. De methode is geschikt voor
het meten van organische isocyanaten in de lucht in het concentratiebereik van
ongeveer 0,7 µg/m3 tot 140 µg/m3 voor een monster volume.
5.4.

Meten van isocyanaten op oppervlakken en de huid

Met behulp van speciale veegdoekjes (SWYPEsTM) kunnen isocyanaten op
oppervlakken (Surface SWYPEsTM) en op de huid (Skin SWYPEsTM) worden
aangetoond. De detectlielimiet voor isocyanaten is ongeveer 3-5 µg. Bij
aanwezigheid van isocyanaten verkleurt het doekje van geel naar rood. Er is ook een
optische scanning methode ontwikkeld om de bepaling meer kwantitatief te maken:
deze kan hoeveelheden van ca. 0,01 tot 24 µg/cm2 kwantificeren.
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5.5.

13

Toepasbaarheid

Werknemers kunnen worden blootgesteld aan mengsels van (meervoudige)
isocyanaathoudende dampen en aerosolen en isocyanaathoudende
tussenproducten of bijproducten. Isocyanaten met een laag molecuulgewicht
hebben de neiging om bij kamertemperatuur te vervluchtigen, terwijl blootstelling
aan prepolymeer en polyisocyanaatvormen voornamelijk plaatsvindt na
aerosolisatie (bijvoorbeeld sproeien) of verhitting. Bij de beoordeling van de totale
blootstelling aan isocyanaat moet met al deze vormen rekening worden gehouden.
Er zijn een aantal meetmethoden en technieken beschikbaar voor het bemonsteren
en analyseren van isocyanaten in werkplekatmosferen. Gezien de complexiteit van
nauwkeurige bemonstering en analyse van de totale hoeveelheid isocyanaatgroepen
in lucht, hebben alle bestaande methoden voor- en nadelen. Voor details over de
meetmethoden wordt verwezen naar de respectievelijke NEN-EN- en ISO-normen.
In onderstaande tabel zijn een aantal kenmerken van luchtmeetmethoden
samengevat.
Norm

Geschikt voor

ISO 17734-1:2013 Isocyanaten in
damp en
aerosol vorm

Monsternemings- Derivatisering
techniek
Impinger/filter of
tube/filter (TGG
15min/8 uur)

Analyse
techniek

DBA

LC-MS

Aantoonbaarheids Rapportage
grens (LOD))
grens (LOQ)

0,02 ng/m3 0,001- 200000 µg/m3
voor TDI, 0,6
ng/m3 voor
HDI (15 L)

NEN-ISO
16702:2008

Isocyanaten in
Impinger/filter
damp en
(TGG 15min/8 uur)
aerosol vorm

1,2-MP

LC-EC/DAD

ISO 17736:2010

Isocyanaten in Dubbel filter. TGG
damp en
15 min voor aerosol
aerosol vorm en damp, TGG 8uur
voor alleen damp

MAMA

LC-FLU/DAD

ISO 14382:2012

Isocyanaten in
dampvorm

1-2PP

LC-FLU/DAD 2,6 µg/m3 voor 2,4
TDI. 2,2 µg/m3
voor 2,6 TDI (15L)

filter

Meetbereik

0,07-0,3 ug/m3
(15L)

0,1-140 µg/m3

0.67-140 µg/m3 (15 L)

2-340 µg/m3

1,2-MP: 1-(2-methoxyphenyl)piperazine; 1-2PP: 1-(2-pyridyl)piperazine; DBA: Dibutylamine; HDI:
Hexamethyleendiisocyanaat; LC-EC/DAD: vloeistofchromatograaf/elektrochemische detectie/diode array detectie;
LC-FLU: vloeistofchromatograaf/fluorescentie detectie; LC-MS: vloeistofchromatograaf-massaspectrometer; MAMA:
9(methylaminomethyl)anthraceen; TDI: Tolueendiisocyanaat; TGG: Tijdgewogen gemiddelde

Voor de beroepsmatige blootstelling aan di- en triisocyanaten komt de
Gezondheidsraad tot een gezondheidskundig advieswaarde van 0,1 µg/m3, als een
gemiddelde concentratie over een achturige werkdag.
Ervan uitgaande dat het advies van de Gezondheidsraad wordt overgenomen dan
is ISO 17734-1:2013 in staat om voldoende laag beneden de gezondheidskundig
advieswaarde van 0,1 µg/m3 in de lucht te meten. Deze methode is zowel
goed toepasbaar voor stationaire metingen met impinger/filter als voor
persoonsgebonden metingen met tube/filter.
Bij gebrek aan normen voor isocyanaatconcentraties op oppervlakken
en huidblootstelling, zijn de meetmethoden hiervoor alleen van nut om
blootstellingsrisico’s in kaart te brengen en de relatieve ernst semikwantitatief te
bepalen.
WWW.TOXIC.NL
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6.

Preventie

Om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen, is het belangrijk om de
blootstelling aan isocyanaten zo laag mogelijk te houden. Om dit doel te bereiken
worden beheersmaatregelen toegepast. Niet iedere beheersmaatregel is even
effectief. Bronmaatregelen, waarbij de bron van isocyanaten volledig wordt
weggenomen (eliminatie) of vervangen door een minder schadelijk alternatief
(substitutie) zijn het meest effectief en daarom de eerste keuze. Het is ook mogelijk
werknemers zoveel mogelijk te isoleren van een gevaarlijke stof door middel van
technische maatregelen, bijvoorbeeld het toepassen van effectieve ventilatie.
Verder kunnen organisatorische maatregelen worden genomen om de manier
van werken zodanig aan te passen dat de blootstelling wordt verlaagd. Tot slot
kunnen nog persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals handschoenen,
adembescherming en beschermende kleding worden gebruikt om de (kans op)
blootstelling te verlagen. PBM worden als het minst effectief en als de laatste optie
beschouwd.
Deze hiërarchische volgorde van beheersmaatregelen (bron, technisch,
organisatorisch, PBM) wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd (STOPstrategie) en is vastgelegd in de Arbowet.4 Hieronder worden per categorie enkele
beheersmaatregelen genoemd die toepasbaar kunnen zijn op het gebruik van
PUR. Dit overzicht is niet uitputtend, een arbodeskundige kan advies gericht op de
specifieke situatie in een bedrijf of van een uitvoeringspraktijk geven.
[S] Substitutie - Bronmaatregelen
• Gebruik een isolatiemateriaal dat geen isocyanaten bevat (eliminatie van de
isocyanaathoudende bron).
• Gebruik uitgeharde materialen in plaats van schuimen (substitutie door een bron
die minder isocyanaten uitstoot).
• Gebruik, wanneer de situatie toch een schuim vereist, liever één- dan
tweecomponenten-producten.
[T] Technische maatregelen
• Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte waarin wordt gewerkt, extra
waakzaamheid is geboden in kleine ruimtes. Zo is er een dodelijk ongeval
bekend door het aanbrengen van PUR-schuim in de cabine van een vrachtwagen.
Het gaat hierbij niet alleen om vrijkomende isocyanaten, ook kunnen drijfgassen
uit spuitbussen de zuurstof in een kleine ruimte verdrijven wat kan leiden tot
duizeligheid en uiteindelijk verstikkingsgevaar. Wanneer voldoende ventilatie niet
mogelijk is moet toegevoerde lucht worden gebruikt (bijv. verse lucht kap);
• Gebruik de door de fabrikant voorgeschreven spuitdoppen, -stukken en -monden
bij het spuiten van PUR-schuim. Bijvoorbeeld het gebruik van een schuimlans,
welke de afstand tot het reagerende schuim tot ongeveer 1,5 meter verbreedt;

4 Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/#Hoofdstuk4_Afdeling1_Paragraaf3_Artikel4.4
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[O] Organisatorische maatregelen
• Zorg voor adequate opleiding en voorlichting van werknemers die met
isocyanaten werken, zowel over het correct toepassen van isocyanaat-houdende
producten als over de mogelijke gezondheidsrisico’s die kunnen optreden bij
(incorrect) gebruik.
• Zorg voor nauwkeurige detaillering en maatvoering om de hoeveelheid benodigd
isolatiemateriaal, en dus de blootstelling aan isocyanaten, te beperken.
• Beperk het aantal blootgestelde werknemers.
• Beperk blootstellingstijd met maatregelen zoals taakroulatie;
• Zorg voor een werkomgeving waarin het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen (indien nodig) normaal en aangemoedigd is. Zie ook toe
op het daadwerkelijk gebruik ervan.
• Met een periodieke medische controle kunnen vroege signalen van
beroepsastma en een ontwikkelende sensibilisatie vroegtijdig opgemerkt worden.
[P] Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Gebruik geschikte adembescherming, ook bij gebruik van kleine hoeveelheden
PUR-schuim. Geschiktheid is afhankelijk van het toegepaste product en de
specifieke situatie. Raadpleeg hiervoor de meegeleverde informatie van de
fabrikant van het gebruikte product en/of een arbodeskundige.
• Bij het verwerken van uitgeharde schuimplaten komt veel stof vrij, gebruik ook
hiervoor een halfgelaatsmasker (P2 filter).
• Goed sluitende, beschermende kleding voorkomt ongewenst contact met de
huid.
• Gebruik handschoenen (nitril of neopreen) en een veiligheidsbril.
De Arbowet schrijft voor dat bronmaatregelen altijd als eerst onderzocht moeten
worden. Een niveau afzakken in de hiërarchie is alleen toegestaan wanneer hier
goede (technische, uitvoerende, economische) redenen voor zijn: het redelijkerwijsprincipe. Carcinogenen, biologische agentia en mutagene en reprotoxische stoffen
(CMR) zijn hier een uitzondering op. Voor deze stoffen geldt dat een niveau
afzakken alléén mag wanneer hogere maatregelen technisch niet uitvoerbaar zijn.
Op dit moment (februari 2021) staan met uitzondering van methylisocyanaat,
isocyanaten nog niet op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen5.
Echter de sensibiliserende eigenschappen van isocyanaten die kunnen leiden tot
het ontstaan van beroepsastma bij blootstelling aan lage luchtconcentraties, zoals
eerder beschreven, zijn dermate zorgwekkend dat een benadering vergelijkbaar met
erkende CMR-stoffen gerechtvaardigd is.

5 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-67.html
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Aanvullende informatie op rubriek 3.2 Wat zij de risico's van gebruik PUR
De blootstelling van bewoners aan gevaarlijke stoffen (isocyanaten en
katalysatoren) is bij juiste toepassing van gespoten PUR-schuim zoals beschreven
in dit artikel, lager dan bestaande advieswaarden. Juiste toepassing houdt onder
andere ook in dat bewoners tot twee uur na afloop van isolatiewerkzaamheden niet
in huis aanwezig zijn.
Zie hiervoor meer informatie op:
https://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/2020/12/15/2020-in-vogelvlucht en
https://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/2021/01/07/steeds-meer-aandacht-voorgevarenvan-werken-met-pur-schuim.
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Wij werken aan een wereld
waarin werk geen leven meer kost
Toxic verzorgt voor u stap 1 t/m 4 van de SZW
zelfinspectietool. Stap 1 is het wettelijk verplichte
stoffenregister (artikel 4.15 Arbobesluit en de aanvullende
registratie 4.2A). U inventariseert en registreert wat u
in huis heeft aan chemische producten, controleert de
classificaties en maakt een prioritering op basis van de
gevarenclassificatie.
Toxic Productregistratie is het enige systeem voor
stoffenregistratie dat naast de REACH classificatie ook
de CMR classificatie van het SZW, VOS, SVHC, (p)ZZS
en Chemiekaarten voor enkelvoudige stoffen voor u
in beeld brengt.
Bij de tweede stap van de SZW zelfinspectietool heeft
u de wettelijke verplichting om de blootstelling van uw
personeel aan chemische stoffen vast te stellen en te toetsen
aan op dat moment geldende grenswaarde.
Zoals genoemd in het Arbobesluit moet u hiervoor gebruik
maken van een geschikte, genormaliseerde meetmethode.
Wij bieden u met Toxic blootstellingsberekeningen een
heldere en gebruikersvriendelijke methode waarmee u
in staat bent om een valide inschatting te maken of de
blootstelling van uw personeel aan een bepaalde stof
acceptabel is.
Stap 3, ‘de te nemen maatregelen’ kunnen we u in voorzien
door het op maat advies van onze adviseurs. De eerste stap
is ons, vaak gratis, telefonisch advies.
De laatste stap bij veilig werken met chemische producten
is stap 4 ‘het borgen van de kennis en voorlichting’.
Deze stap wordt verzorgd door Toxic Productregistratie
via de altijd actuele werkplekinstructiekaarten.
Maar dat niet alleen, voor het verhogen van het
kennisniveau van chemische veiligheid van uw
werkvloer is er Toxic E-learning en voor u als
veiligheidsprofessional is er de opleiding Certified
Chemical Safety expert (CCSE).
Kortom we voorzien in alle stappen van de SZW
zelfinspectietool en hebben hier veel ervaring mee.
Laat ons weten bij welke stap wij u kunnen ondersteunen.
Neem contact via (070) 378 0162 of kijk op toxic.nl

www.toxic.nl

