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Even voorstellen…..
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• Titaandioxide - of Titanium(VI)oxide of TiO2 - is een oxide van titanium

• TiO2 wordt gewonnen uit titaniumerts. 95% van het gedolven erts wordt gebruikt om titaandioxide te 
maken.
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• Geschatte EU productie (2015) rond de 6.500.000 ton/jaar (Cr6: ca 17.000 ton/jaar)

• TiO2 is een vaste stof en wordt vooral gebruikt als pigment en wordt dan titaanwit genoemd. 



• Grootste afnemer is verfindustrie (ongeveer 60%).  

• Ook in levensmiddelen wordt TiO2 gebruikt onder E-nummer E171. Onder andere: tandpasta, zonnebrand, 
kauwgom en medicijnen. 
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DNEL: 10 mg/m3 Workers, Long Term, irritation

REACH registratie: geen classificatie



• In Nederland geen publieke grenswaarde

• In Duitsland, UK, België, US (ACGIH) en veel andere landen: 10 mg/m3 (8 uur, inhaleerbaar stof)

• In Duitsland, Canada (Saskatchewan): 20 mg/m3 (15 min, inhaleerbaar stof)

Grenswaarden arbo
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Volgens de TDMA…..
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IARC
Most evidence suggests that TiO2 and other PSLT-elicited lung tumors develop via a secondary genotoxic 
mechanism involving chronic inflammation, cell proliferation, and oxidative stress (Schins and Knaapen 2007).
Overloading of lung clearance….  […]
Although studies in humans have not shown a direct link between inhaled PSLT and lung cancer, many of the 
steps in the mechanism observed in rats have also been observed in humans who work in dusty jobs…..

Titanium dioxide is possible carcinogenic to humans (Group 2B) based on sufficient evidence in experimental 
animals and inadequate evidence from epidemiological studies.
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Ondertussen in Europa
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Reacties….
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In rats, chronic TiO2 exposure levels associated with marked overload resulted in increased incidences of lung tumours. 
[….] RAC considers it plausible to assume that inflammatory reactions and reactive oxygen species play a central role in 
TiO2 genotoxicity and carcinogenicity. 

Huidig voorstel aan commissie:

CLP classificatie voorstel

©2018 Sphera 14



Consequenties Carc Cat 2
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• Afval mag niet meer gerecycled worden

• Beoordeling op werkplek? 

Waarschuwing; H351

Mengsels boven 1% geclassificeerd



Arbeidshygiënische beoordeling…
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Stoffenmanager
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Beoordeling werksituatie: schuren van een trein

Stel…..
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Gebruikte verf: Wat zit erin?



Mogelijke stress en verwarring…..  

Toch Cr-6 in het klein?
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Conclusie



In de handen van Europese Commissie…
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