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1. Introductie: epoxy’s in de bouw 

Metaalcoating, vloeren, constructielijmen, tegellijmen, voegmiddelen, 

betonreparatie, houtreparatie  
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1. Introductie – epoxy’s 

Sinds 1939 

Bisphenol-A + Epichloorhydrine = Epoxyhars (oligomeer) 

Epoxyhars + amine-verharder  3-dimensionaal netwerk
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2. Achtergrond/ activiteiten Nederland  

- Incidentie allergisch eczeem: “1 op 5”? 

- A-blad ‘Epoxygebonden betonreparatiemiddelen’  
 [Arbouw, 1994] 

- Onderzoek ‘ontwikkelingen’ [Arbouw, 1997]  

- Ontwikkeling A-blad ‘Epoxy’s in de afbouw’: start 1999 

- Ontwikkeling classificatiesysteem gezondheidsrisico’s 
epoxy’s i.s.m. leveranciers (pt. 7) 

- Initiatief internationaal project: BG Bau, HSE, Aalborg 
BST. (pt. 6). 

- PISA 
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3. Achtergrond/ activiteiten Duitsland 

- Bau-Berufsgenossenschaften 

- Erkende beroeps-huidaandoeningen 1999-2000 

- Totaal: 238; Bouw: 144 (60%) 

- Verdeling agentia allergisch eczeem(bouw): 

 

231
59

34
11 18 11

n = 364 

Cement = 231 

Epoxy: 59 

Thiuram: 34 
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3. Activiteiten Duitsland (2) 

- Werkgroepen ‘TRGS’ & ‘BG-Regel’ 

[Technische Regeln für Gefahrstoffe]  

- Concept-Brochure (Good Practices; foto’s) 

- Onderzoek handschoen-materialen: 

www.gisbau.de 

- EPOX 2002: ontwikkeling ‘testreeks’ (IVDK)  

- ‘Giscode’ classificatie 
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4.Achtergrond/activiteiten Denemarken 

- Aalborg BST Center (‘arbodienst’) 

- Specifieke regelgeving 

- Werkplek-voorzieningen; hygiëne e.d.  

- Verplichte cursus voor ‘epoxywerkers’ 

- Sinds 1978; 2-daags 

- Onderzoek monomeren in uitgeharde producten 
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4.Monomeer in uitgehard product 

 

 

 

 

- Meting tijdens schuurwerk aan uitgehard product 

- ‘Epoxy’-wetgeving geldt als: 
- Gehalte epoxyhars (M < 700) > 1% 

- Gehalte reactieve verdunner > 0,2% 

- Scheepswerf (plamuur): 100% (n = 7) 

- Windmolenfabriek: 42% (n = 12) 
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5. Activiteiten UK en anderen 

UK (Health and Safety Executive): 

- Studie naar huidige praktijk m.b.t. epoxy’s n.a.v. 

toename aantal allergie-gevallen  

  www.hse.gov.uk/research/rrhtm/index.html  

- Verbetering ‘COSHH-essentials’ 

Noorwegen (Ac. Ziekenhuis Trondheim): 

- Ontwikkeling brochure door Noorse NVvA  

Frankrijk (INRS): 

- Inventarisatie prevalentie en oorzaken epoxy-allergie 

http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/index.html


IVAM research and consultancy 

on sustainability 11 

6. Epoxycode project 

 

 

 

- Arbouw (NL), IVAM (NL), HSE (UK), BG-Bau (D), 

Aalborg BST (DK) 

- Doelen:  

- Expertise bundelen 

- Activiteiten afstemmen 

- Gezamenlijke “Code of Practice” voor epoxywerkers 

- Internationaal draagvlak classificatiesysteem epoxy’s 
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6. Epoxycode (2) – ‘Deliverables’ 

- Brochure & folder 

- Vervanging 

- Good Practices (foto’s hulpmiddelen) 

- Huidbescherming 

- Cursus & seminar 

- Arbocoordinatoren (30/9) 

- Toolbox meetings 

- Themamiddag NVvA, NVVK, Bedrijfsartsen, leveranciers 

- Haalbaarheidsstudie classificatiesysteem epoxy’s 
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7. Classificatie van epoxy’s 

Achtergrond: 

- Alle epoxy’s zijn allergeen (hars & verharder) 

- Verschillen in potentie & blootstellingskans 

- Verschillen niet zichtbaar in huidige officiële 

classificering: R-zinnen & symbolen 

- Verschillen niet zichtbaar in Giscode (D), 

COSHH-essentials (UK), MAL-code (DK). 
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7. Classificatie van epoxy’s (2) 

v.b. Deense Mal-code: niet onderscheidend 
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7. Classificatie van epoxy’s (3) 

Nut/ doel: 

- Producten classificeren op gezondheidsrisico. 

- Eenvoudig hulpmiddel voor de gebruiker die 

minder schadelijke producten wil kiezen. 

- Stimulering van product-ontwikkeling naar 

minder schadelijke producten. 

- Technische eisen als randvoorwaarde. 

- Opname in A-blad en PISA. 



IVAM research and consultancy 

on sustainability 16 

7. Classificatie van epoxy’s (4) 

Uitgangspunten: 

- Gebaseerd op toegankelijke informatie. 

- Niet te complex. 

- Onderscheidend (producten in elke klasse) 

- Keuzemogelijkheid per toepassingsgebied. 

- Ruimte voor productverbetering 
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7. Classificatie van epoxy’s (5) 

Principe: 

- Toxiciteitsgegevens (‘gevaar’): via VIB. 

- Fysisch-chemische gegevens (blootstelling): 

 VIB & Handboeken/Internet. 

- ‘Maluspunten’.  

- Inschaling in 4 klassen. 
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7. Classificatie van epoxy’s (6) 

1.       Gehalte epichloorhydrine-monomeer in epoxyhars en reactieve  

         verdunner 

2.       Aanwezigheid van bestanddelen met symbool T of T+ 

3.       Aanwezigheid van carcinogene, mutagene, luchtweg-sensibiliserende  

          of reproductieschadelijke bestanddelen (op basis van R-zinnen) 

4.       Aanwezigheid van huid-sensibiliserende of bijtende verharders (R-) 

5.       Gehalte aan reactieve verdunner in de hars  

6.       Gehalte Vluchtige Organische Stoffen 

7.       Ontbreken van productinformatie 

8.       Kookpunt van de amineverbindingen in de verharder 

9.       Kookpunt van de reactieve verdunner(s) 

10.    Molecuulgewicht van de amineverbindingen in de verharder 

11.    Molecuulgewicht van de reactieve verdunner(s) 

12.    Gehalte aan vrij amine in de verharder. 
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7. Classificatie van epoxy’s (7) 

Test-classificatie (44 coatings, vloeren, lijmen, houtrep.): 
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7. Classificatie van epoxy’s (8) 

Conclusies: 

- Onderscheid tussen producten mogelijk 

- Onderscheid binnen product-typen mogelijk 

- Flexibel systeem 

- Steun van Nederlandse leveranciers 

- Internationaal draagvlak vergemakkelijkt 

verkrijgen productinformatie 
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8. Follow-up 

- Verspreiden ‘Code of Practice’  

- Brochure/ folder/ artikelen 

- Voortzetten cursussen  

- Verbreden EU-coalitie (Agency) 

- Invoering classificatie in Nederland 

- A-blad, PISA, leveranciers 

- Voortzetten internationale discussie classificatie 


