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Wat	  is	  Polyurethaan	  (PUR)	  
Polyurethanen	  zijn	  zoals	  alle	  kunststoffen	  polymeren.	  Polyurethaan	  wordt	  bereid	  doordat	  diisocyanaten	  
reageren	  met	  polyolen.	  Afhankelijk	  van	  het	  gewenste	  eindproduct,	  kunnen	  verschillende	  andere	  
bestanddelen	  toegevoegd	  worden	  aan	  de	  reactie	  zoals;	  katalysatoren,	  schuimmiddelen	  en	  eventueel	  
vlamvertragers.	  Uitgereageerd	  Polyurethaan	  (PUR)	  bevat	  geen	  diisocyanaten	  en	  polyolen	  meer.	  
Polyurethaan	  wordt	  in	  de	  bouw	  veelvuldig	  toepast	  als	  isolatie,	  vulmiddel	  en	  montageschuim.	  Een	  
specifieke	  toepassing	  betreft	  gespoten	  isolatieschuim	  met	  een	  spraypistool.	  
	  
	  
Productie	  van	  Polyurethaan	  
PUR	  schuim	  wordt	  fabrieksmatig	  onder	  gecontroleerde	  condities	  geproduceerd,	  en	  verwerkt	  tot	  
hardschuimplaten	  prefab	  dakelelementen,	  sandwichpanelen	  en	  dergelijke.	  Uitgereageerd	  PUR	  is	  een	  
veilig	  en	  inert	  materiaal.	  Zoals	  vermeld	  worden	  bij	  de	  verwerking	  tot	  PUR	  diisocyanaten	  gebruikt,	  deze	  
stoffen	  kunnen	  na	  herhaaldelijke	  hoge	  blootstelling	  gezondheidsklachten	  veroorzaken	  zoals;	  irritatie	  aan	  
ogen	  en	  luchtwegen,	  beroepsastma	  of	  contact	  eczeem.	  
	  
	  
Blootstelling	  aan	  diisocyanaten	  
In	  de	  bouw	  wordt	  van	  PUR	  schuim	  gebruikt	  bij	  montage	  werkzaamheden	  en	  als	  vulmiddel,	  zoals	  
montageschuim,	  snelschuim	  en	  vulschuim.	  Dergelijke	  producten	  zijn	  voorgereageerde	  produkten	  
(prepolymeren)	  met	  een	  laag	  gehalte	  aan	  vrije	  diisocyanaten.	  Eventuele	  blootstelling	  aan	  diisocyanaten	  
bij	  gebruik	  van	  eencomponenten	  en	  tweecomponentenschuim	  is	  zeer	  gering.	  Het	  is	  dan	  ook	  niet	  te	  
verwachten	  dat	  het	  gebruik	  van	  deze	  producten	  zal	  leiden	  tot	  gezondheidsklachten.	  Belangrijk	  is	  dat	  er	  
een	  veiligheidsbril,	  	  handschoenen	  en	  beschermende	  kleding	  gedragen	  worden.	  
	  
Bij	  het	  gebruik	  van	  een	  schuimlans	  (bv.	  vulschuim	  in	  spouwmuren)	  is	  de	  afstand	  tussen	  verwerken	  en	  
het	  reagerende	  schuim	  ca.	  1,5	  meter,	  hierdoor	  is	  de	  kans	  op	  blootstelling	  klein.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  
omstanders	  ook	  op	  risico’s	  gewezen	  worden	  van	  het	  werken	  met	  diisocyanaten.	  Ook	  hier	  is	  het	  
belangrijk	  dat	  er	  een	  veiligheidsbril,	  	  handschoenen	  en	  beschermende	  kleding	  gedragen	  worden.	  
	  
De	  toepassing	  van	  gespoten	  isolatieschuim	  in	  de	  bouw	  met	  een	  spraypistool	  (bv.	  isolatie	  van	  
kruipruimtes)	  betreft	  een	  toepassing	  met	  een	  verhoogd	  risico	  bij	  de	  verwerking	  door	  het	  ontstaan	  van	  
aerosol	  in	  de	  lucht.	  Verhoogde	  veiligheidsmaatregelen	  zijn	  noodzakelijk	  voor	  deze	  toepassingen.	  Voor	  
de	  uitvoering	  hiervan	  wordt	  verwezen	  naar	  gespecialiseerde	  gecertificeerde	  firma’s	  volgens	  de	  BRL	  1332	  
/	  URL	  27-‐101.	  
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Wat	  zegt	  de	  wet	  
In	  hoofdstuk	  4	  van	  het	  Arbobesluit	  staat	  algemene	  regelgeving	  over	  gevaarlijke	  stoffen.	  Er	  is	  geen	  
wettelijke	  grenswaarde	  vastgesteld.	  De	  (private)	  grenswaarde	  voor	  MDI	  is	  0,05	  mg/m3.	  In	  de	  bouw	  
worden	  hoofdzakelijk	  diisocyanaten	  van	  het	  type	  MDI	  toegepast.	  
	  
Daarnaast	  is	  de	  Wet	  Milieugevaarlijke	  stoffen	  van	  toepassing.	  Voor	  de	  volledige	  tekst	  van	  de	  genoemde	  
artikelen	  verwijzen	  wij	  u	  naar	  www.overheid.nl.	  

	  
	  

Wat	  kunnen	  werkgevers	  doen?	  	  
Om	  te	  voorkomen	  dat	  werknemers	  blootgesteld	  worden	  aan	  de	  mogelijke	  risico’s	  van	  diisocyanaten	  
kunnen	  werkgevers	  het	  volgende	  doen:	  	  

• zorgen	  voor	  een	  zodanige	  maatvoering	  en	  detaillering	  dat	  een	  mogelijk	  blootstelling	  aan	  
diisocyanaten	  tot	  een	  minimum	  beperkt	  blijft;	  	  

• werknemers	  beter	  met	  eencomponenten-‐	  dan	  met	  tweecomponenten-‐producten	  laten	  werken;	  
• wanneer	  er	  meer	  dan	  één	  bus	  PUR	  in	  een	  kleine	  ruimte	  wordt	  verspoten,	  moet	  de	  werkgever	  

erop	  toezien	  dat	  er	  goed	  wordt	  geventileerd.	  Een-‐	  en	  tweecomponenten	  schuim	  bevatten	  
blaasmiddelen	  die	  wanneer	  deze	  teveel	  in	  een	  te	  kleine	  niet	  geventileerde	  ruimte	  gebruikt	  
worden	  kunnen	  leiden	  tot	  zuurstof	  gebrek;	  

• als	  ventileren	  niet	  of	  niet	  genoeg	  kan,	  moet	  de	  werkgever	  zijn	  werknemers	  van	  
ademhalingsbescherming	  voorzien	  (bijvoorbeeld	  een	  verse-‐luchtkap);	  	  

• werknemers	  bij	  het	  werken	  met	  eencomponenten	  en	  tweecomponenten	  schuim	  voorzien	  van	  
een	  veiligheidsbril,	  handschoenen	  (neopreen,	  nitrilrubber	  of	  latex)	  en	  een	  goed	  sluitende	  
overall.	  Verder	  erop	  toezien	  dat	  deze	  ook	  worden	  gedragen.	  	  

	  
	  
Wat	  kunnen	  werknemers	  doen?	  	  
Werknemers	  komen	  bij	  normaal	  gebruik	  van	  eencomponenten	  en	  tweecomponenten	  schuim	  niet	  in	  
aanraking	  met	  diisocyanaten.	  
Om	  te	  voorkomen	  dat	  zij	  worden	  blootgesteld	  aan	  de	  mogelijke	  risico’s	  van	  diisocyanaten	  kunnen	  
werknemers	  de	  volgende	  maatregelen	  nemen:	  	  

• dragen	  van	  een	  veiligheidsbril,	  handschoenen	  (neopreen,	  nitrilrubber	  of	  latex)	  en	  een	  goed	  	  
sluitende	  overall;	  

• goed	  ventileren;	  	  
• indien	  goed	  ventileren	  niet	  kan,	  ademhalingsbescherming	  dragen(verse-‐luchtkap).	  	  

	  


