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• Familie zeer reactieve chemische componenten

• Gekenmerkt door aanwezigheid van één of meer NCO-groepen
– Mono-isocyanaten
– Di-isocyanaten
– Tri-isocyanaten
– Poly-isocyanaten

• Toepassing in: harde en zachte schuimen (PUR), coatings, verven, 
lijmen, gietvloeren, kunstgips etc.

Wat zijn isocyanaten?
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• Sterk irriterend voor ogen, slijmvliezen en luchtwegen
• Sensibilisatie als kritisch effect

• Grenswaarde gebaseerd op molecuul of NCO-groep

• Grenswaarde tot 2007 -> 50 µg/m3 per molecuul
• Grenswaarde UK -> 20 µg NCO/m3

• Adviesgrenswaarde Gezondheidsraad 2018 -> 0,1 µg NCO/m3

• Factor 200 lager!!!
• Wordt door SER getoetst op haalbaarheid

• Toetsen aan 10% grenswaarde -> 0,01 µg NCO/m3

Gezondheidskundige grenswaarde

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjeS5qMTdAhUPnRoKHSP3CO4QjRx6BAgBEAU&url=https://blogatelier.nl/wat-komt-er-in-je-boek/&psig=AOvVaw0FPIcp3rMo8TcxpQuIbVLz&ust=1537351940604248
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• Oude methode: geïmpregneerd filter (MDHS 25/3)
– Relatief hoge detectielimiet (0,1-1 µg)
– Alleen geschikt voor huidige (private) grenswaarden

• Impingers met DBA 
– Onpraktisch voor PAS metingen, geschikt voor korte duur metingen

• EZ-asset samplers
– Zowel vluchtige als deeltjes fase
– Zeer lage detectielimiet i.c.m. LC-MS/MS analyse (0,003-0,00002 µg)
– Geschikt voor zowel PAS als STAT metingen
– Combinatie met amines mogelijk

• Selectie isocyanaten voor analyse van belang
– Grenswaarde = optelsom alle NCO-groepen

Meetmethode isocyanaten



NVvA Symposium 2021 5

• Emissie en blootstelling bewoners en sprayers tijdens aanbrengen 
van PUR-schuim in woningen.

• Beroepsmatige blootstelling aan MDI’s in de hard- en zachtschuim 
industrie.

• Beroepsmatige blootstelling diverse isocyanaten 
gipsverbandmeesters.

• Beroepsmatige blootstelling aan MDI’s en HDI tijdens aanbrengen 
gietvloeren.

Projecten uit de praktijk
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• Analysepakketten
– Basispakket 10 isocyanaten met o.a. HDI, TDI, IPDI en 4,4-MDI
– Uitgebreide pakketten
o MDI’s met o.a. 2,4-MDI, 3-ring-MDI en 4-ring-MDI
o HDI’s

– Analyse optie met extra lage detectielimiet

• Pomphuur en levering media zoals EZ-asset samplers

• Monsternameservice

• Arbeidshygiënisch advies

Service RPS analyse
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