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Bijlage 15: Protocollen veilig werken met stoffen
f. PROTOCOL VEILIG WERKEN MET STOFFEN IN DE NON-FOOD/IGK-SECTOR

1.

INLEIDING

1.1

ALGEMEEN
Reinigingsproducten kunnen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
Soms zijn die stoffen zó schadelijk dat het gebruik van producten die deze stoffen bevatten, verboden is.
Andere stoffen mogen alleen maar in een beperkte concentratie voorkomen in reinigingsproducten.
In dit protocol zijn alle, voor de non-food/IGK-sector geldende voorschriften op een rij gezet. *)
De voorschriften zijn wettelijk verplicht. De Arbeidsinspectie controleert of aan de verplichtingen voldaan
wordt.
*) Er zijn ook protocollen voor de Transportreiniging, Gevelreiniging, Gezondheidszorg,
Voedingsmiddelensector en Reguliere schoonmaak.

1.2

DOEL VAN HET PROTOCOL
Het voorkomen van blootstelling aan stoffen die een (ernstig) gezondheidseffect kunnen veroorzaken.
Hiertoe zijn in het protocol dwingende voorschriften vastgelegd.

1.3

DOELGROEP
Dit protocol is bedoeld voor werkgevers en werknemers (en opdrachtgevers) van schoonmaakbedrijven
werkzaam in de non-food/IGK-sector.

1.4

VERPLICHTINGEN
Werkgever is verplicht om:
werknemers te voorzien van de juiste – toegestane – reinigingsproducten en de noodzakelijke en
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
•
(nieuwe) werknemers juist te instrueren over de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften.
•
erop toe te zien dat werknemers de veiligheidsvoorschriften naleven en de PBM’s gebruiken.
•
indien de opdrachtgever bepaalt welk reinigingsproduct gebruikt moet worden of indien de
opdrachtgever de reinigingsproducten verstrekt: erop toe te zien dat dit uitsluitend toegestane
reinigingsproducten zijn.

•

Werknemer is verplicht om:
•
de door of namens werkgever gegeven voorschriften en instructie na te leven.
•
de door de werkgever ter beschikking gestelde PBM’s op de juiste wijze te gebruiken en te
onderhouden.
2.

GEVAARLIJKE STOFFEN IN REINIGINGSPRODUCTEN
NON-FOOD/IGK-SECTOR

2.1

ALGEMEEN
Of en in welke mate een bepaalde stof schadelijk is voor de gezondheid is mede afhankelijk van de
omstandigheden waaronder het product dat deze stof bevat wordt toegepast. Een verbod op een
bepaalde stof dient daarom beschouwd te worden in combinatie met een of meerdere specifieke
productsoorten.
Onderscheid wordt gemaakt tussen stoffen die altijd verboden zijn en stoffen waarvoor geldt dat zij
uitsluitend in een beperkte concentratie mogen voorkomen in reinigingsproducten.
In paragraaf 2.2. wordt aangegeven welke stoffen verboden zijn, hoe u deze kunt herkennen, welke
productsoorten die in de non-food/IGK-sector gebruikt worden mogelijk deze stoffen bevatten en wat
goede alternatieven zijn voor de verboden producten/stoffen.
In paragraaf 2.3 wordt aangegeven welke stoffen uitsluitend in een beperkte concentratie mogen worden
toegepast, hoe u deze stoffen kunt herkennen, welke concentratie maximaal is toegestaan en welke
productsoorten mogelijk deze stoffen bevatten.

2.2.

VERBODEN STOFFEN/PRODUCTEN EN ALTERNATIEVEN
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Of een product een bepaalde stof bevat, kunt u nagaan door het VeiligheidsInformatieBlad (VIB) te
raadplegen (rubriek 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen). Stoffen kunnen onder
verschillende namen voorkomen, maar zijn in rubriek 2 te herkennen aan hun unieke
identificatienummer, het zogenaamde EG-nummer (ook wel EINECS of ELINCS) en CAS-nummer.
CAS-nummers zijn er alleen voor individuele stoffen. Voor groepen van stoffen, zoals bijvoorbeeld
vluchtige organische stoffen (VOS) is geen EG-nummer of CAS-nummer beschikbaar; deze zijn dus
lastiger te herkennen.
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2.2.1 VERBODEN STOFFEN/PRODUCTEN
VERBODEN STOF

HERKENNEN

PRODUCTSOORT DIE
MOGELIJK DEZE STOF BEVAT

Vluchtige Organische
Stoffen (VOS)

Geen CAS-nummer.
Raadpleeg VIB, rubriek 2
Samenstelling en informatie over de
bestanddelen en rubriek 9 Fysische
en chemische eigenschappen:
bevat het product koolwaterstofverbindingen – chemische
verbindingen van onder andere
koolstof (C) en waterstof (H) – met
een dampspanning > 20 Pa bij
20◦ C dan is het verboden!

Ontvetter

2.2.2 ALTERNATIEVEN

VERBODEN PRODUCT/STOF

ALTERNATIEF PRODUCT/STOF

Ontvetter
op basis van
vluchtige organische stoffen
(VOS)

Licht alkalische reinigers op basis van:
EG-nummer 215-185-5
• Natronloog of:
CAS-nummer 1310-73-2
EG-nummer 215-181-3
• Kaliloog
CAS-nummer 1310-58-3

HERKENNEN STOF

of:
Ontvetter op basis van:
plantaardige vetzure etsers

2.3.

Geen CAS-nummer

STOFFEN UITSLUITEND TOEGESTAAN IN BEPERKTE CONCENTRATIE
STOF

HERKENNEN

Butylglycol

EG-nummer 203-905-0
CAS-nummer 111-76-2

MAX. TOEGESTANE
CONCENTRATIE

20%

PRODUCTSOORT DIE
MOGELIJK DEZE STOF BEVAT

Oplosmiddelhoudende
reinigingsmiddelen

