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Inhoud 

• Welke technieken 
 

• Isocyanaten bij verfspuiten: 

– Probleemstelling 

– Preventieve maatregelen 
 

• Veiligheidsrisico’s (brand en explosie) bij 

verfspuiten 

– Probleemstelling 

– Preventieve maatregelen 



Soorten technieken 

• Natlakken:  

– Verf in vloeibare toestand 

– Verf wordt onder druk verneveld 

• Poederlakken 

– Verf onder de vorm van poeder 

– Poederdeeltjes elektrostatisch geladen en 

onder druk naar geaard voorwerp 

gespoten 

– Achteraf uitgebakken in oven 



Astma bij verfspuiters 

ten gevolge van blootstelling aan 

isocyanaten 

• Enkel cijfers: 

– Verenigd Koninkrijk: astma t.g.v. blootstelling aan 

isocyanaten is meest voorkomende beroepsziekte 

in categorie werkgerelateerde astma 

– België: toenemend aantal dossiers bij Fonds voor 

Beroepsziektes van verfspuiters met astma 



Astma bij verfspuiters 

ten gevolge van blootstelling aan 

isocyanaten 

• Natlakken 
 

• Bestanddeel van verharder  
in polyurethaanverven 
 2-componentenverf 

 

• Sectoren:  
– industriële verfspuiterijen en carrosseriebedrijven 

 
 



Isocyanaten 

• Toepassing:  
– grondlaag   

– toplaag  
 

• Bijna reukloos 
 

• Sensibiliserende stof  
 

• Evolutie samenstelling verf 
– Vroeger: monomeren (grenswaarde in België) 

– Tegenwoordig: polyisocyanaten  (nog geen 
grenswaarde in België) 
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Isocyanaten 
 

• Monomere isocyanaten:  
– Hoofdzakelijk in de dampfase 

– Grotere reactiviteit dan polyisocyanaten 

 

• Polyisocyanaten: 
– Minder in dampfase 

– Vooral  in de gevormde aerosolen 



Isocyanaten 

• Indien toegevoegd aan watergedragen 
basisverf: isocyanaten reageren weg 

 

• Indien toegevoegd aan verf op basis van 
solvent: geen reactie  risico! 

 

• Laklaag is meestal op basis van solvent 

 



Preventiemaatregelen 

• Collectieve beschermingsmiddelen:  

 afzuiging 
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Preventiemaatregelen 

1. Aanwijzingen van fabrikant wanneer filters vervangen 

moeten worden, bijvoorbeeld: na x aantal spuituren, na x 

aantal weken,… 

2. Drukmetingen 3. Snelheidsmetingen 

• Filters van afzuiging tijdig vervangen 

 systeem! 

  



Preventiemaatregelen 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Filtermaskers met gecombineerde A- en P-filter:  

        geschikt in theorie maar niet in praktijk 

 

 

 

 

 



Ademhalingsbescherming 

Reden: 

– Masker wordt niet tijdig vervangen of onderhouden 

– Masker wordt niet bewaard op nette plaats  

 filter sneller verzadigd 

– Isocyanaten praktisch geurloos  

 bij verzadiging van de filter of bij verminderde reukzin 

 merkt men niet op dat de isocyanaten niet tegengehouden 

worden 

– Lekkages door: 

• Baardgroei 

• Masker pas niet goed op gezicht 

• Masker wordt slecht opgezet (fittest!) 

 



Ademhalingsbescherming 

  Autonome ademhalingsbescherming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ademhalingsbescherming 

• Filtermaskers:  

 enkel toegelaten indien de risicoanalyse dit kan 

verantwoorden 
 

Bijvoorbeeld: 

• heel korte blootstellingsduur 

• Periodiciteit gebruik heel laag 

• Geen lekkages (dus geen baardgroei en goede fitting) 

• Vervangschema voor de filters 

• Correcte bewaring van filtermasker (vocht- + solventvrije 

omgeving) 

• Goede hygiëne toepassen 

 

 



Bijkomende maatregelen 

• Gevaar:  verfspuiter klapt vizier  

 te vroeg omhoog terwijl de 

 verfnevel nog niet volledig 

 verdwenen is door de 

 afzuiging 

• Clearance time bepalen a.d.h.v. een 

rookmachine en aangeven in 

spuitruimte 

 

 



Veiligheidsrisico’s: brand en 

explosie 

Techniek Brand Explosie 

Natlakken Verven op basis 

van solvent 

Verven op basis 

van solvent 

Poederlakken Stofexplosie 



Brand: preventiemaatregelen bij 

natlakken 

• Eliminatie of substitutie: 

– verven op basis van solvent vervangen door 

watergedragen verven 
 

• Brandpreventie 

– vonken en open vlam vermijden 

– Werken met vuurvergunning 
 

• Compartimentering van lokalen met verhoogd risico 

– Brandweerstand voor verschillende bouwelementen 
 

 



Brand: preventiemaatregelen bij 

natlakken 
• Aparte opslagplaatsen voor ontvlambare 

producten: 

– Vloer is kuipvormig, onbrandbaar, ondoordringbaar en bestand 

tegen opgeslagen vloeistoffen 

– Minimuminhoud van opvangkuip groter dan: 

• Grootste opgeslagen recipiënt 

• ¼ van de inhoud van alle opgeslagen recipiënten 

– Deuren gaan open in vluchtzin en zijn zelfsluitend 

– Voldoende ventilatie (natuurlijk of kunstmatig) 

– Verbodsbord ‘vuur, open vlam en roken verboden’ aan ingang 

– Constructie volgens de brandvoorschriften (brandweerstand) 

– Opslag niet in kelderverdiepingen 

 



Brand: preventiemaatregelen bij 

natlakken 

• Waarschuwing en alarm 

• Brandbestrijdingsmiddelen 
– Snel bereikbaar 

– Oordeelkundig verdeeld 

– In nabijheid van plaatsen met grootste risico 

– Meestal poederblussers of CO2 blussers 

• Voorzieningen i.v.m. evacuatie 
– Evacuatieplan opstellen 

– Vluchtwegen bepalen 

– (nood)uitgangen aanduiden 

 



Brand: preventiemaatregelen bij 

natlakken 

• Periodieke controle 
– Brandblusmateriaal 

– Detectie- en alarmsysteem 
 

• Informatie en opleiding van de 

werknemers 
– Instructies ‘wat te doen bij brand’ op verschillende zichtbare 

plaatsen uithangen 

– Jaarlijks waarschuwings- alarm- en ontruimingsoefening 

 

 



Explosie 

• 2 soorten explosies: 

– Ontsteking van gepast brandbaar mengsel van 

stof en lucht 

– Ontsteking van gepast brandbaar mengsel van 

damp en lucht 
 

• Bij concentraties tussen L.E.L. en U.E.L. 



Schema 



Explosie: preventiemaatregelen bij 

natlakken en poederlakken  

• Ontstaan van explosieve atmosferen 

verhinderen 
 

• Vermijden van de ontsteking van 

explosieve atmosferen 
 

• Beperken van de schadelijke gevolgen van 

een explosie 

 



Ontstaan van explosieve 

atmosferen verhinderen 

• Natlakken:  

– verven op basis van solvent  watergedragen 

verven 
 

• Voldoende afzuiging zodat L.E.L. niet 

bereikt wordt  
 

• Alarm- en detectiemiddelen 



Ontstekingen vermijden: 

technische maatregelen 
• Statische elektriciteit (vonken) vermijden 

– Antistatische kledij en geleidend schoeisel dragen 

– Steeds metalen recipiënten gebruiken 

– Aarden van vaten van waaruit zal worden afgevuld 

en de vaten waarin zal worden afgetapt 

– … 



Ontstekingen vermijden: 

technische maatregelen 

• Hete oppervlakken vermijden  

• Niet lassen, branden of slijpen 

• Elektrische schakelaars buiten de 

explosiegevaarlijke zones plaatsen 

• Explosieveilig elektrisch materiaal 

gebruiken 

• … 

 
 



Ontstekingen vermijden: 

organisatorische maatregelen 

• Opleiding van werknemers 

• Signalering en verbod op roken, open 

vlam, gsm,… 

• Periodieke controles van ventilatorhuizen 

en –schoepen (op vonkvorming) 

• Periodieke controle van aardingen 

• … 



Schade beperken 

• Explosieluiken  

• Zie maatregelen bij brand 



Dank voor uw aandacht! 

http://www.beswic.be/nl/news_board/eind

werk_verfspuiten.pdf 
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