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Aanleiding
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Mail van bedrijf dat glasvezel versterkt polyester producten maakt

• Inspectiebezoek I-SZW gehad

• In huidige situatie blootstelling styreen onvoldoende beheerst

• Bedrijf is bezig met realiseren nieuwbouw

• Advies I-SZW: betrek een arbeidshygiënist
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Aanleiding
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• Plannen voor nieuwbouw zo 

goed als klaar

• Bedrijf heeft haast en wil (alleen) 

advies benodigde mechanische 

ventilatie

55 x 20 x 9 meter (l x b x h)
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Aanpak
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Werkplekbezoek en inventarisatie werkzaamheden

Berekenen benodigde ventilatievoud

Literatuuronderzoek beheersmaatregelen

Advies beheersmaatregelen conform AH-strategie
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Werkplekbezoek
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Werkplekbezoek
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• Productie (met name):

• Moskeekoepels (circa 100 segmenten per jaar)

• Dutch-tubs (circa 100 p/jaar)

• Lamineertechnieken

• Aanbrengen van gelcoat met roller

• Handlamineren met niet-LSE hars (low styrene emitting)

• Ontluchten met rollers

• Aanbrengen van topcoat met roller
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Werkplekbezoek
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• Verbruik: maximaal 24 kg styreen bevattend product per dag bij de verschillende 

toepassingstechnieken

• Producten bevatten 10-50% styreen

• Uitdamping styreen vanuit product: 6-8% voor aanbrengen gelcoat met een roller (EuCIA, 

2017)
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Werkplekbezoek
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Blootstelling kan plaatsvinden tijdens:

• Voorbereidingswerkzaamheden, o.a. het mengen van de producten (toevoegen van 

perioxides)

• Het aanbrengen van de coatinglagen

• Het aanbrengen van de lamineerlagen

• Het met rollers ontluchten van de lamineerlagen

• Verdamping van styreen wanneer de lagen aan het drogen zijn

• Productie gaat plaatsvinden in het midden van de ruimte
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Berekenen benodigde ventilatievoud
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Volgende methodes gehanteerd

• Berekening volgens EuCIA (2017)

• Berekening volgens ACGIH Industrial Ventilation (2013)

• Berekening met Stoffenmanager® 7.0

• Berekening met de Advanced REACH Tool (ART) 1.5
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Berekenen benodigde ventilatievoud
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Parameters voor de berekeningen
• Styreen verliespercentage van 8% vanuit de gebruikte producten
• Bronsterkte: maximale hoeveelheid styreen bevattend product 24 kg / uur
• Effectieve ruimtegrootte van 7250 m3

• Een (in eerste instantie) homogene verdeling van styreen over de ruimte
• Grenswaarde styreen van 85 mg/m3 (20 ppm) – Duitsland (DFG)
• Relatieve dichtheid styreen van 0,906
• Molecuulgewicht van 104,15
• Dampspanning van 714 Pascal (GESTIS-database) 
• Mixing factor van 10 (‘poor’): correctie voor onvolledige verdeling van styreen over de ruimte
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Berekenen benodigde ventilatievoud
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EuCIA (2017)

• Bij homogene verdeling minimaal ventilatievoud van 3,1 /uur nodig

• In praktijk hogere factor nodig

• Advies EuCIA: 10-15 /uur voor hand-lamineren

EuCIA, 2017. Occupational Exposure to Styrene. The European UP/VE Resin Association Safe Handling Guide No. 2. 
http://www.upresins.org/wp-content/uploads/2017/09/170731_UPR_SHG2_EN.pdf

Styrene workplace concentrations and ventilation capacity can be estimated as follows: assume an evaporation 
rate of 1 kg of styrene per hour. In order to stay below a workplace concentration of 20 ppm, approximately 
12.000 m³ of air is necessary to remove the styrene from the workplace air. Based on the emission factors for the 
different processes and the consumption of resin per hour, the necessary ventilation capacity can be estimated.

http://www.upresins.org/wp-content/uploads/2017/09/170731_UPR_SHG2_EN.pdf
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ACGIH (2013)

• Worst-case emissie: 0,08 x 24 kg x 0,906 = 2,1 liter styreen / uur

• Bij homogene verspreiding over de ruimte geeft dit een ‘Rate of generation of the

contaminant’ van 125 m3/sec  265 mg/m3

• Benodigd ventilatievoud: 265 / 85 = 3,1 /uur

• Benodigde ventilatiecapaciteit: 3,1 x 7250 m3 = 23.000 m3 /uur

• Toepassing mixing factor ‘poor’ van 10  ventilatievoud: 30 /uur

ACGIH, 2013. Industrial ventilation. A Manual of recommended practice for design, 28th edition.
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Kanttekeningen
• Advies toepassing ruimteventilatie voor stoffen met een grenswaarde >100 ppm. Dit is 5x zo hoog 

als de grenswaarde van styreen. Voor stoffen met een lagere grenswaarde worden bronmaatregelen 

geadviseerd.

• Over het algemeen wordt er maximaal 1 uur per dag gelamineerd. De emissie zal tijdens dat uur het 

hoogst zijn en gedurende de dag langzaam afnemen wanneer het product uithardt. 
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Berekenen benodigde ventilatievoud
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Narekenen met Stoffenmanager® 7.0
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Berekenen benodigde ventilatievoud
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Narekenen met ART 1.5



slide date

Advies
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Ventilatievoud van 5 via textiele luchtverdeelslangen

Uitgangspunten:
• Deze taak duurt maximaal één uur per dag.

• De rest van de dag wordt niet gelamineerd, maar zal het product nog wel uitdampen. 

• Indien wordt uitgegaan van een gelijkmatig vrijkomen van styreen uit het product, dan wordt er per uur 3 kg styreen 

bevattend product gebruikt. 

• Dat doorrekenend en voorzichtigheidshalve toepassen van de hoogste mixing factor van 10 geeft dit een 

ventilatievoud van 4 per/uur. 

• Tijdens het lamineren is de blootstelling het hoogst, daarom advies: ventilatievoud van minimaal 5 p/uur (40.000 m3

/uur) om ook tijdens de taak te zorgen voor voldoende verdunning.
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Aanvullend advies
• Voer controlemetingen uit na installatie van ruimteventilatie

• Overweeg andere beheersmaatregelen
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Benoemde beheersmaatregelen
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Substitutie
• Gebruik low styrene content harsen

• Gebruik low-styrene emitting (LSE) harsen

• Voor transparante producten kan gebruik worden gemaakt van 

een ‘light curable resin’ waarbij er na toedienen snel een laagje 

wordt gevormd dat verdere emissie van styreen voorkomt
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Technische maatregelen
• Bronafzuiging dmv push-pull systeem

• Bronafzuiging in combinatie met zoneventilatie
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Organisatorisch
• Werkzaamheden spreiden over verschillende personen

• Geen onnodige medewerkers in de ruimte

• Gelamineerde werkstukken verplaatsen naar andere ruimte om uit te dampen
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Persoonlijke bescherming
• Gebruik van handschoenen & veiligheidsbril

• Adembescherming afhankelijk van concentratie op de werkvloer metingen



slide date

Stand van zaken
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• November 2017: oplevering advies

• Mei 2018: Ze zijn nog niet in de nieuwbouw getrokken. Ruimteventilatie is wel zo goed als geheel geïnstalleerd en er zijn al 

testen mee uitgevoerd. Ventilatie is instelbaar, zowel inlaat als uitlaat. Is een luchtzaksysteem geworden. Deze maand willen ze

verhuizen naar nieuwbouw.

• Oktober 2018: Installatie draait. Deze is in- en uit te schakelen, draait dus niet continue. Deels zijn ze al verhuisd, maar hebben 

nog geen koepels gelamineerd. Gebruik van de ventilatie gaat nog moeizaam, wordt niet altijd aangezet. Medewerkers zijn 

achterdochtig, bang wat het effect ervan op het materiaal is.

• Januari 2019: voorstel voor metingen, reactie bedrijf: 

“In dit stadium lijkt me een persoonlijke meting niet nodig want ik kan zo al ruiken dat de afvoer van styreen niet voldoende en
niet naar verwachting werkt. Ipv dat het wordt afgezogen wordt de lucht naar de andere kant van de hal verplaatst. Dat is toch 
een grote tegenvaller”.

• Geen overige maatregelen geïmplementeerd
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• Laat betrokken bij project  ruimteventilatie ‘gelopen race’

• Opdracht beperkt tot ‘advies & stempel zetten’  geen rol bij vervolg, keuze ventilatiesysteem en 
installatie / testen

• Lang traject voordat systeem is geïnstalleerd en goed werkt

• ….
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Dank voor jullie aandacht!
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Vragen & Discussie


