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Afleiding van de AWARE

Uitgangspunten
• Productgerelateerde code VOS-gehalte
• Risicobenadering
• Ondersteuning bij substitutie van producten
• Eenvoudig en transparant system
• Bruikbaar met openbaar beschikbare data 

- VIB / Technische data / openbare literatuur

• Aansluiting bij bestaande productcodes
- RAQ, OAR, MAL, RIR, VHR, ACI



AWARE code
Gebaseerd op het gebruiksklare product

Potentiële risicoindicator met twee getallen:   

AWARE1 - AWARE2



Definities AWARE1 en AWARE2

AWARE2 = Classificatie van andere negatieve gezondheidseffecten van 
(ook niet-vluchtige) componenten in het product.   

bijv. effecten na huidcontact, incl. blootstelling aan mist, of stof t.g.v. 
spuitapplicatie of accidentele ingestie. 

AWARE1 = de hoeveelheid frisse lucht, benodigd voor de ventilatie van 1 m3

werkruimte, ter verdunning tot onder de grenswaarde van de in de werklucht 
geëmiteerde vluchtige stoffen, geëmitteerd van het oppervlak van een behandeld 
object, na toepassing van 1 liter oplosmiddelhoudend product, bij een 
kamertemperatuur van 20°C en een atmosferische druk van 105 Pa, zodanig dat de 
gezondheid van de werknemer, die in deze ruimte werkt, niet nadelig wordt 
beïnvloed.  

of: volume frisse lucht (m3) nodig om de lucht in de werkruimte, na gebruik 
van 1 liter product, (tot onder de grenswaarde) te verdunnen. 



Product          
VOS-concentratie

VOS –
blootstellingsconcentratie

AWARE1

Vertaling van verf naar arbeidsplaats

mg VOS/l verf mg VOS/m3 lucht



Bepalende factoren in AWARE1

- Gehalte VOS in product 
-Oplosmiddelen, andere VOS (monomeer, conserveringsmiddel)

- Vloeistofdichtheid (soortelijk gewicht)

- Dampspanning

- Toxiciteit / grenswaarde

- Wijze van applicatie



Risicobenadering: Margin of Safety
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Margin of Safety:

AWARE1 benadering:
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Uiteindelijke AWARE1
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AWARE1: volume frisse lucht (m3) nodig om de lucht in de werkruimte, na gebruik 
van 1 liter product, (tot onder de grenswaarde) te verdunnen. 

Where:
d = dichtheid van het product (kg dm-3)
ci = massapercentage oplosmiddel ‘i’ in het product (% (m/m))
fi = verdampingsfactor van het oplosmiddel ‘i’ (0 ≤ fi ≤ 1)  = Pi

eq/30.000
Pi

eq = evenwichtsdampspanning van component i bij kamertemperature (Pa)
OELi = grenswaarde van het oplosmiddel ‘i’ (mg (oplosmiddel) m-3 (lucht))



AWARE2 code numbers

AWARE2 = Indicator voor andere nadelige 
gezondheidseffecten van het product

1. Diverse toxische effecten
(corrosiviteit, allergeniteit, carcinogeniteit, etc)

2. R-zin overeenkomstig Gevaarlijke Stoffen Richtlijn

3. AWARE2 in 5 klassen (I – V) overeenkomstig toxiciteit

4. Inschaling in tabel overeenkomstig andere classificatie 
systemen: IT-score, GWF, SOMS, ILO, MAL-2, Risk of Derm

5. R67 (neurotoxische effecten) niet geclassificeerd in AWARE2



AWARE 2 codering
R-zin* 

(op gebruiksklaar product) 
AWARE2 
Code nummers Indicatieve potentiële effecten ** 

 
Geen van de onderstaande R-zinnnen  
 

I 
 
Producten met een erg laag potentieel toxisch effect 

 
R20, R21, R22, R65, R68/20/21/2, R48/20/21/22, 
R62, R63, R66, R36/37/38 
 

II 
 
Producten met schadelijke of irriterende 
componenten  

 
R23, R24, R25, R39/23/24/25  
R34, R41, R33, R40, R64, R68 
Ph < 2,0; pH > 11,5 
R29, R31, H+OEL (no R-phrase) 
 

III 

 
Producten met toxische of corrosieve componenten. 
Deze componenten kunnen tevens ernstige 
irreversibele effecten hebben.  
  

 
R26, R27, R28, R32 
R39/26/27/28, R60, R61 
R35, R48/23/24/25,R43, R42 
 

IV 

 
Producten met zeer toxische, zeer corrosieve of 
allergene componenten, waarbij sprake kan zijn van 
ernstige irreversibele effecten. Chronische 
blootstelling is een risico voor ernstige 
gezondheidsschade  
 

 
R45, R46, R49 V 

 
Producten met mutagenine of carcinogene 
componenten 
 

 

**  Indicatieve potentiële effecten bij blootstelling via inademing, huidblootstelling of inslikken. 
 Onder –II, -III, and –IV zijn tevens reproductietoxische gerangschikt.  
 

 



Verfijning AWARE1 definitie

AWARE beperkt tot handmatige toepassing 
(kwast/roller) 

Voor spuit toepassing is de SPARE (SPray Air 
Requirement) ontwikkeld

AWARE voor toepassing bij 20°C and 105 Pa
Verhoogde temperatuur correctie factor (niet 
in digitool)

AWARE voor toepassing op ventilation van 1 m3

working space
near field - far field berekening 



Defaults in de AWARE1

Geen grenswaarde default OEL
- bijv. gebruik van leidraad, read across of  kick-off limit values

Geen info over monomeer gehalte default

Geen R45 (kan kanker veroorzaken) voor 
mineral spirit fracties



SPARE
spray air requirement

• Potentiële blootstelling: vluchtige én niet-vluchtige fractie

• Vluchtige fractie = instantaan verdampend deel + deel 
verdamping van object oppervlak

• Niet-vluchtige fractie = 10% van vaste stofdeel dat niet op het object 
terecht komt. Default SE: 50% spray 

efficiency

• Eenheid SPARE: m3 lucht/liter verspoten product

• Veelal SPARE niet-vluchtige fractie >> SPARE vluchtige fractie

• Vanwege verschillend effect tussen SPARENVF en SPAREVF niet 
optellen van ventilatiebehoefte  



Selectie SPARE
• Als SPAREnon-volatile  > SPAREvolatile → SPARE spray = SPAREnon-volatile
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• Als SPAREnon-volatile  < SPAREvolatile → SPARE spray = SPARE volatile
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Basis rapport

The AWARE code
Adequate Warning and Air Requirement

A code for risk assessment of, and hazard 
communication on products containing volatile 

organic compounds

Hildo Krop, Pieter van Broekhuizen, Fleur van Broekhuizen
IVAM , Amsterdam, October 2007, Version 2.0



AWARE Digitool
Gebruiksvriendelijk digitaal AWARE 

berekeningsprogramma

Internet address:

www.awaretool .eu
www.awarecode.eu





Spreiding in AWARE
Soort Coating AWARE1 AWARE2

Oplosmiddelhoudende 
protective coatings
2-Component Epoxy en PU 10 – 200

(uitschieters 
>2000)

II – V
Meestal IV

Watergedragen bouw verven

1-component PU / alkyd

2- component polyamine / 
fenol / epoxy

0 – 1
4 - 10

I
IV



AWARE voor vergelijking verfsystemen
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Contact

Pieter van Broekhuizen
Hildo Krop

IVAM UvA
Roetersstraat 133
1018 WV  Amsterdam
020 525 5080

pvbroekhuizen@ivam.uva.nl
hkrop@ivam.uva.nl

www.ivam.uva.nl
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