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Achtergrond
Wegmarkering

 Traditionele wegenverf
 oplosmiddelhoudend
 beperkte duurzaamheid

 Thermoplast
 snel hard door afkoeling
 hoge duurzaamheid

 2- of 3-Componenten koudplast
 chemische reactie
 erg hoge duurzaamheid
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Achtergrond
Aanleiding onderzoek

 Gezondheidsklachten tijdens verwerken koudplast

 Inventariserend onderzoek naar blootstelling en risico´s
 SDS’en 
 modelschattingen ECETOC-TRA 

 Risico’s mogelijk onbeheerst bij aanbrengen koudplast
 Metingen voor nauwkeuriger kwantificatie
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Achtergrond
Koudplast

 Benodigde producten 
 hars/bindmiddel +
 verharder/initiator

 glasparels
 verdunner

 Gevaarlijke stoffen
 acrylaten (MMA, BA, 2-EHA)  MMA: 5 – 20% in alle harsen
 oplosmiddelen (ethyl-, butyl-, propylacetaat)  verdunners
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Doel van het onderzoek

Vaststellen van de blootstelling aan acrylaten en organische oplosmiddelen 
bij het aanbrengen van koudplasten als wegmarkering
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Methode
Inventarisatie van activiteiten (1)

Overleg met werkgroep opdrachtgever

 Machinale applicatie
 extrusie (‘spettermarkering’)
 verspuiten
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Methode
Inventarisatie van activiteiten (2)

Overleg met werkgroep opdrachtgever

 Machinale applicatie
 extrusie (‘spettermarkering’)
 verspuiten

 Handmatige applicatie
 spachtelen / trekbak
 verspuiten

Ploeg van 3 medewerkers
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Methode
Meetopzet (1)

 Luchtmeting op de persoon
 passieve diffuse monitor (3M) MMA + BA + 2-EHA + VOC

 werkdag (6 – 8u)
 taakgebonden (2 – 25 min)
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Methode
Impressie metingen
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Methode
Meetopzet (2)

 Registratie activiteiten
 duur en frequentie
 producten (leverancier, type, gebruikte hoeveelheden)
 applicatieoppervlak
 PBM gebruik

 Registratie omstandigheden
 windsnelheid 
 temperatuur

 luchtvochtigheid
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Resultaten
Werkdagmetingen – MMA (1)

NB Grenswaarde MMA: 205 mg/m3 (8-u TGG) 

 Overige acrylaten en VOC: 
 zeer laag 
 max. 16% GW (propylacetaat)
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Resultaten
Werkdagmetingen – MMA (2)

NB Grenswaarde MMA: 205 mg/m3 (8-u TGG) 
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Resultaten
Taakgebonden metingen – MMA (1)

NB Grenswaarde MMA: 410 mg/m3 (15-min TGG) 
 Overige acrylaten en VOC: 

 zeer laag 
 max. 26% GW (propylacetaat)
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Resultaten
Taakgebonden metingen – MMA (2)

NB Grenswaarde MMA: 410 mg/m3 (15-min TGG) 
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Resultaten
Taakgebonden metingen – MMA (3)

NB Grenswaarde MMA: 410 mg/m3 (15-min TGG) 
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Resultaten
Taakgebonden metingen – MMA (4)

NB Grenswaarde MMA: 410 mg/m3 (15-min TGG) 
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Conclusies (1)

 Daggemiddelde luchtconcentraties 
 acrylaten ruim beneden 8-uurs grenswaarde (max. 13% GW, methylmethacrylaat)
 VOC ruim beneden 8-uurs grenswaarde (max. 16% GW, propylacetaat)

 Taakgebonden luchtconcentraties 
 acrylaten beneden 15-min grenswaarde (max. 38% GW, methylmethacrylaat)
 VOC ruim beneden 15-min grenswaarde (max. 26% GW, propylacetaat)

De gemeten luchtconcentratie acrylaten en oplosmiddelen bij het aanbrengen 
van wegmarkering ligt onder de vastgestelde normen in de huidige praktijk
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Conclusies (2)

 Geen duidelijke verschillen in blootstelling tussen de applicatietechnieken

 Toename luchtconcentratie bij groter applicatieoppervlak (gebruik product)
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Aanbevelingen

Verdere beheersing van blootstelling is eenvoudig 
haalbaar:

 Uitvoeren taken (mengen) in buitenlucht en niet in busje

 Beter gebruik van handschoenen en bedekkende kleding

 Meer gebruik van gesloten systemen, compartimenten
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info@volandis.nl

mailto:info@volandis.nl
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Discussiepunten voor arbeidshygiënisten

 Blootstelling per functie binnen ploeg belemmerd door taakroulatie

 Afgeweken t.o.v. meetplan:
 Defect materieel

 geen metingen bij machinaal - verspuiten
 wel metingen bij reparatiewerkzaamheden

 Draagvlak bij deelnemers 

 Weersomstandigheden
 uitdaging bij het inplannen van meetdagen
 effect op gemeten luchtconcentratie?
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