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  Laag-styreenemitterende en laag-styreenhoudende 
harsen 

In dit informatiebulletin buigen we ons over het gebruik van harsen en gelcoats die aangepast werden om de 
styreenemissies bij hun gebruik tot een minimum te beperken. 

De LSE- (laag-styreenemitterende) en LSH-harsen (laag-styreenhoudende) zorgen niet voor een volledige 
onderdrukking van de emissies, maar maken het voor de operatoren wel mogelijk om in moeilijke situaties, 
zoals bij open-malstratificatie, onder veiligere omstandigheden hun werk te doen. 

Het controleren van de emissies op de werkplek is dan ook van fundamenteel belang voor de veiligheid van de 
operatoren die gebruikmaken van onverzadigde polyester- of vinylesterharsen. 
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  De reductie van de uitstoot aan schadelijke dampen, zoals van 
styreenmonomeer, in combinatie met het gebruik van doeltreffende, 
collectieve en/of persoonlijke beschermingsmiddelen zorgt voor een 
verbetering van de veiligheid in de werkplaats qua industriële hygiëne. 

Het beheersen van de blootstelling houdt ook in dat er aangepaste 
werkvoorschriften en een doeltreffend preventief onderhoud 
geïmplementeerd worden om de prestaties van de industriële 
uitrusting op peil en haar operationeel vermogen in perfect 
functionerende staat te houden. 
 Het verschil tussen gevaren en risico's of "Is het 
werken met gevaarlijke stoffen iets waar we bang 
voor moeten zijn?"

Elke reactieve chemische stof (in tegenstelling tot de meeste inerte 
stoffen) heeft intrinsieke eigenschappen die per definitie niet veranderd 
kunnen worden, omdat ze rechtstreeks verband houden met de 
reactieve aard van de stof in kwestie. Sommige van deze eigenschappen 
kunnen daarbij gevaarlijk zijn, waarmee bedoeld wordt dat ze het 
potentieel in zich hebben om tot een ongeval te leiden.  

Niettemin is het werken met gevaarlijke stoffen weinig risicovol, op 
voorwaarde dat de blootstelling beheerst wordt.  

Een risico is namelijk het gecombineerde effect van 2 componenten: het 
gevaar (dat in variërende mate aanwezig is) en de kans op blootstelling 
(die eveneens varieert in functie van de geïmplementeerde preventie- 
en beschermingsmiddelen).  

Wanneer het gevaar groot is, is de enige manier waarop het risico laag 
gehouden kan worden, het terugbrengen van de blootstelling tot een 
erg laag niveau:  

'Risk' (risico) (R) = 'Hazard' (gevaar) (H) x 'Exposure Probability' (kans 
op blootstelling) (P) 

=> wanneer P naar 0 opschuift, schuift ook R op naar 0 

Professionals die met OPH/VEH (Onverzadigde 
Polyesterharsen/Vinylesterharsen) werken, zijn dus alleen blootgesteld 
aan een erg laag risico, omdat ze gebruikmaken van geschikte 
preventie- en beschermingsmiddelen om de blootstelling aan de door 
hen gebruikte stoffen te beheersen. 
 

In zijn REACH-publicatie heeft het styreenconsortium het over een DNEL 
('Derived No Effect Level', afgeleide dosis zonder effect) van 20 ppm voor 
de langetermijnblootstelling via inhalatie van een operator (die in shiften 
van gemiddeld 8 uur werkt). Die DNEL-waarde werd door de REACH-
verordening ingevoerd en is de berekende drempelwaarde waaronder er 
geen enkel negatief gevolg meer verwacht wordt. Bijgevolg geldt deze 
'afgeleide dosis zonder effect' als de concentratie waarboven niemand 
aan de stof in kwestie blootgesteld zou mogen worden.  Zodoende is de 
kans groot dat de DNEL-drempelwaarden uiteindelijk gebruikt zullen 
worden als basis voor een harmonisatie van de Europese beroepsmatige 
blootstellingsgrenswaarden ('Occupational Exposure Limits', OEL).  
In de EU situeren de OEL's voor styreen zich thans tussen de 20 en de 100 
ppm, al naargelang de betroffen lidstaat. Het aanpassen van de 
installaties om aan de aanbevolen DNEL van 20 ppm te voldoen, kan 
bepaalde investeringen vergen en wel enige tijd vragen.  

De CEFIC-gidsen (zie http://www.upresins.org/safe-handing-guides) 
verstrekken relevante informatie over de veilige omgang met harsen, de 
gebruiksomstandigheden, de risicobeheersmaatregelen en de 
verschillende manieren om de blootstelling onder controle te houden 

Dynamische en statische uitstoot 
Bij de verwerking van OP-/VE-harsen is er in twee stadia sprake van 
de emissie van styreen, nl. in de dynamische fase en in de statische 
fase.  
Tijdens de dynamische fase wordt het hars of de gelcoat in 
opeenvolgende lagen op de mal gespoten of met de borstel 
aangebracht. In deze fase wordt het harsoppervlak voortdurend 
vernieuwd, met de hoogste emissie van styreen vanaf de werkplek 
tot gevolg.  
Eenmaal de laatste laag aangebracht werd en de vorm mag 
beginnen uitdrogen, begint de statische fase van het proces, 
gedurende welke het emissieniveau sterk zal afhangen van de 
kwaliteit van het gebruikte hars. 

Laag-styreenemitterende (LSE) harsen 

LSE-harsen worden vervaardigd door de toevoeging aan de 
harsformulering van additieven die de verdamping van styreen 
beperken.  
Deze additieven vormen een folie over het harsoppervlak tijdens de 
netvormingsfase.  
LSE-additieven zijn dan ook in wezen actief tijdens het statische 
deel van het procedé, zoals we op de afbeelding verderop in de 
tekst kunnen zien. 

Laag-styreenhoudende (LSH) harsen
Een andere manier om de emissie van styreen bij OP-/VE-harsen 
tegen te gaan, is het styreengehalte van de harsen te verminderen. 
De voorbije jaren zijn harsproducenten er namelijk in geslaagd om 
de styreenconcentratie in standaard harsen of gelcoats stelselmatig 
te verminderen zonder afbreuk te doen aan de hanteerbaarheid of 
prestaties van de producten. 
LSH-additieven zijn bovendien in beide procesfasen - dus zowel in 
de dynamische als de statische fase - goed in het onderdrukken van 
emissies.  

Door verdampingbeperkende agentia toe te voegen aan een LSH-
hars, krijgt men dan ook een LSE-/LSH-hars waarmee voor een 
verdere verlaging van de styreenemissie gezorgd kan worden. 

Op de afbeelding verderop is duidelijk te zien dat LSE-/LSH-harsen 
de totale uitstoot met 30 à 50% kunnen verminderen, afhankelijk 
van het applicatieproces dat gebruikt wordt, en dat een combinatie 
van beide technologieën in  een verdere vermindering van de 
emissies met 10 à 20% kan resulteren. 

Deze scheepsrompen worden vervaardigd met 
behulp van vacuüminfusie met een LSH-gelcoat 
die eerst op een open mal wordt aangebracht. 
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Alternatieve monomeren?
 Styreen staat te boek als een erg efficiënt, doeltreffend en goedkoop netvormingsmonomeer. Hoewel er wel enkele reactieve monomeren als 
alternatief voor styreen gevonden kunnen worden, is een wijdverspreide vervanging van styreen door een enkel alternatief realistisch gezien 
ondenkbaar omwille van meerdere technische kwesties. Bovendien moet ook de economische impact van zulke alternatieven op een ad-hoc basis 
bekeken worden. 
Een ander aspect om rekening mee te houden is het feit dat styreen al 50 jaar lang in met glasvezel versterkte kunststof gebruikt wordt en over 
welbekende toxicologische eigenschappen beschikt, terwijl de bruikbaarheid van de momenteel beschikbare alternatieven nog geëvalueerd dient te 
worden in het licht van onze specifieke gebruiksomstandigheden. 

Gelcoats
Gelcoats bevatten geen additieven die verdamping tegengaan, aangezien dit tot een verzwakking van de interlaminaire verbinding tussen de gelcoat 
het laminaat zou kunnen leiden - waardoor het risico op het loskomen van de gelcoat van het laminaat na verloop van tijd zou toenemen. 
Vandaar dat er op de markt ook geen laag-styreenemitterende gelcoats verkrijgbaar zijn. 

Het is echter wel mogelijk om het styreengehalte in een gelcoat te verminderen, door de onverzadigde polyesterharsbasis van de gelcoat te wijzigen. 
Dan is er minder monomeer nodig om de gewenste vloeistofeigenschappen en aanvaardbare hanteringskarakteristieken te verkrijgen. 
Zulke laag-styreenhoudende gelcoats kunnen daarnaast ook andere voordelen bieden, zoals een groter rendement en een verbeterde weerstand 
tegen vergeling. 

Spuitbare gelcoats bevatten daarentegen hogere monomeerconcentraties en hebben bijgevolg een lagere viscositeit dan hun alternatieven die met 
een borstel aangebracht worden. 

Het spuitproces zelf en het hogere monomeergehalte leiden dienovereenkomstig tot hogere emissies bij spuitbare gelcoats dan bij met de borstel 
aan te brengen gelcoats.  Een optimalisering van de spuituitrusting kan niettemin helpen om deze emissies opnieuw wat te reduceren. 

Topcoats 
Topcoats zijn in feite gelcoatformuleringen waaraan filmvormende additieven toegevoegd werden. De topcoat wordt daarbij aangebracht als laatste 
laag op een voltooid en uitgehard laminaat om voor een harsrijke en kleefvrije afwerking van het binnenoppervlak te zorgen. 

Verder wordt er aan de topcoat ook een verdampingbeperkend additief toegevoegd, met veel geringere emissies tot gevolg dan bij de 
gelcoataanbrenging. Bij wijze van conclusie kunnen we dus stellen dat het gebruik van LSE- en LSH-harsen en gelcoats een belangrijk rol kan gaan 
spelen in de algemene emissiereductiestrategieën van de actoren uit de sector en dat met name bij die spelers die met grote open mallen werken. 

Uitharden 

Spuiten Rollen 

Styreenemissie van LSE-/LSH-harsen bij een gesimuleerd spuitproces 

Geltijd 

Dynamische 
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Tijd 
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Deze publicatie is louter bedoeld als richtsnoer en hoewel de informatie te goeder trouw verstrekt wordt en gebaseerd is op de beste informatie die momenteel 
beschikbaar is, mag de gebruiker er alleen op eigen risico op vertrouwen. De informatie vervat in dit document wordt te goeder trouw verstrekt en hoewel ze accuraat 
is, voor zover de auteurs weten, worden er geen verklaringen afgelegd of garanties gegeven met betrekking tot haar volledigheid en wordt er geen aansprakelijkheid 
aanvaard voor eender welke schade die er uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in deze publicatie zou voortvloeien. 

Versie voor het laatst bijgewerkt in maart 2017, vertaald naar het Nederlands in opdracht van Wouter Geurts (Agoria). 
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