handleiding betreffende het veilig gebruik van
detergenten en onderhoudsproducten
volgens REACH

SUMI: een praktische manier om informatie
over veilig gebruik van schoonmaak- en
onderhoudsproducten te genereren en te
communiceren in het kader van REACH.
Handleiding voor leveranciers, formuleerders en
eindgebruikers in de toeleveringsketen van detergenten en
onderhoudsproducten.

BELANGRIJK
De informatie in dit handleiding is bedoeld om leveranciers van ingrediënten, formuleerders
van detergenten en hun eindgebruikers en verantwoordelijken voor gezondheid op het werk
van institutionele schoonmaakbedrijven te ondersteunen bij het nakomen van hun
verplichtingen krachtens REACH.
De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Zij werd naar
ons beste weten ingezameld en kan aan veranderingen onderhevig zijn.
De naleving van REACH is de individuele verantwoordelijkheid van elk bedrijf. De A.I.S.E. en
de NVZ, DETIC, AFISE nemen geen enkele aansprakelijkheid op zich voor enig gebruik door
personen of bedrijven die toegang hebben tot deze informatie.
Indien een gebruiker van deze handleiding een fout zou vaststellen die verbeterd moet worden,
wordt hij/zij verzocht het secretariaat van de A.I.S.E., DETIC of NVZ, hiervan op de hoogte te
stellen.
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1.

Inleiding

1.1 Inhoud van deze handleiding
Deze handleiding bevat alle nodige informatie om zowel producenten als gebruikers van
detergenten en onderhoudsproducten, zoveel mogelijk te ondersteunen bij hun verplichting
om aan de REACH-voorschriften te voldoen en een veilig gebruik van producten te
waarborgen. Naast een algemeen overzicht van de wettelijke basis, verstrekt dit handleiding
informatie over alle instrumenten waarover bedrijven beschikken om informatie over veilig
gebruik te genereren en te communiceren. In het bijzonder beschrijft de handleiding de
concepten en elementen van het Use Map-pakket en het verband met het SUMI-pakket (Safe
Use of Mixtures Information), dit met de focus op het praktische gebruik van deze
instrumenten.
1.2 Hoe leest u deze handleiding
Deze handleiding bevat een aantal inleidende algemene hoofdstukken die van nut kunnen zijn
voor alle lezers van dit document, gevolgd door meer specifieke hoofdstukken die bedoeld zijn
voor groepen professionals met een specifieke rol in de toeleveringsketen. Voor meer details
over de hoofdstukken in deze handleiding, zie de inhoudsopgave bij het begin van het
document.

2.

Wetgevende achtergrond

Om ervoor te zorgen dat op de markt gebrachte detergenten en onderhoudsproducten veilig
kunnen worden vervaardigd en gebruikt, zowel door beroepsmatige gebruikers als door
consumenten, zijn verschillende regelgevingen van toepassing. Deze handleiding focust zich
op de voorschriften en de praktische uitvoering van twee daarvan: de REACH-verordening
(EG) nr. 1907/20061 en de Richtlijn inzake veiligheid en gezondheid op het werk2. Het opzet
van deze twee regelgevingen is het beschermen van werknemers en gebruikers van
schoonmaak- en onderhoudsproducten alsook bescherming van het milieu.
In dit achtergrondhoofdstuk worden enkele basisbegrippen met betrekking tot
bovengenoemde wetgevingen geïllustreerd. Vervolgens wordt in het volgende hoofdstuk
'Wetgeving in de praktijk' een overzicht gegeven van de instrumenten die beschikbaar zijn om
aan de wetgeving te voldoen, en hoe de informatie die in het kader van REACH wordt
gegenereerd, gebruikt kan worden om te voldoen aan de wetgeving inzake veiligheid en
gezondheid op het werk.
2.1 REACH
De REACH-verordening betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen, is in 2006 in werking getreden en heeft tot
doel de kennis van potentiële risico's van nieuwe en bestaande chemische stoffen te vergroten
en deze op passende wijze te beheren. Bedrijven die chemische stoffen produceren of
invoeren, zijn krachtens REACH verplicht om te beoordelen of deze stoffen een risico vormen
voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. Dit gebeurt via de chemische
veiligheidsbeoordeling (CVB) (CSA – Chemical Safety Assessment): een proces waarbij de
1
2

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01989L0391-20081211
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voorwaarden worden beoordeeld waaronder een stof veilig kan worden gebruikt in alle
geïdentificeerde toepassingen in de hele toeleveringsketen. Deze verplichting geldt ook voor
het gebruik van mengsels waarin de stof aanwezig is (b.v. schoonmaakproducten), indien de
stofconcentratie hoog genoeg is om bij te dragen tot de indeling van dat mengsel. De CVB
wordt normaal gesproken uitgevoerd door leveranciers of invoerders van stoffen, die registrant
zijn krachtens REACH, maar er zijn gevallen waarin formuleerders een CVB kunnen uitvoeren
als downstreamgebruikers.
REACH bepaalt ook hoe de uitkomst van de CVB in de toeleveringsketen moet worden
gecommuniceerd. Indien een risico wordt vastgesteld, moet dit samen met de nodige
maatregelen ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu worden
meegedeeld. In de praktijk betekent dit dat een leverancier zogenaamde
blootstellingsscenario’s (de ES – Exposure Scenarios) bij het veiligheidsinformatieblad moet
voegen. Dit is een document met informatie over hoe een stof veilig kan worden gebruikt in al
zijn geïdentificeerde toepassingen en is gekoppeld aan de resultaten van de CVB.
Formuleerders van mengsels (b.v. detergenten, verven) zijn krachtens REACH niet verplicht
om een ES op te stellen die bij het veiligheidsinformatieblad van hun producten moet worden
gevoegd. Zij zijn echter wel verplicht om de blootstellingsscenario’s van de afzonderlijke
stoffen in het mengsel te beoordelen met het oog op een veilig gebruik van dat mengsel. De
resultaten van deze beoordeling (b.v. het dragen van handschoenen voor bepaalde
toepassingen van het product) moeten in de toeleveringsketen worden meegedeeld, zodat de
eindgebruiker weet hoe hij het product veilig kan gebruiken.
Het correct functioneren van dit proces is ook sterk afhankelijk van de stroomopwaartse
communicatie. Dit stelt de registrant van een stof in staat om te weten hoe de stof in de hele
toeleveringsketen wordt gebruikt en dus om in de CVB rekening te houden met alle relevante
toepassingen.
Na de derde en laatste REACH-registratietermijn op 31 mei 2018 hadden alle in de EU in een
volume van meer dan 1 ton per jaar geproduceerde of ingevoerde stoffen, geregistreerd
moeten zijn en had een CVB uitgevoerd moeten zijn voor alle stoffen waarvan meer dan 10
ton per jaar worden geproduceerd of ingevoerd en die stoffen ingedeeld of PBT/zPzB zijn (zie
REACH artikel 14, lid 4).
Meer informatie over het REACH-proces is te vinden op de speciale ECHA-webpagina's, die
ook in verschillende EU-talen zijn vertaald: REACH 2018 in your language3.
.
2.2 Wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk
Alhoewel elke Europese lidstaat zijn eigen nationale wetgeving inzake gezondheid op het werk
heeft, is de grondslag hiervoor vastgelegd in de Europese richtlijnen inzake gezondheid en
3

https://echa.europa.eu/reach-2018/
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veiligheid op het werk. Het belangrijkste principe van deze wetgeving is dat de werkgever
verantwoordelijk is voor het creëren van veilige werkplekken en ervoor moet zorgen dat
werknemers veilig werken. Om dit te realiseren, moet de werkgever op de hoogte zijn van alle
mogelijke risico's die aan het werk verbonden zijn en moet hij weten hoe hij passende
risicobeheersmaatregelen kan nemen om deze risico's tot een minimum te beperken.
Opmerking: nationale wetgeving inzake gezondheid op het werk kan aanvullende
verplichtingen met zich meebrengen boven op wat hieronder wordt beschreven.
Een schoonmaker/arbeider kan tijdens zijn werk aan verschillende risico's worden
blootgesteld. Bij het schoonmaken in een kantoorgebouw is het grootste risico doorgaans het
reinigingsmiddel zelf, dat bijvoorbeeld irriterend of corrosief kan zijn voor de huid of de ogen.
Tijdens het schoonmaken van een ziekenhuis of slachthuis wordt de schoonmaker aan talloze
andere risico's blootgesteld, in hoofdzaak van de (doorgaans onbekende) stof(fen) die
verwijderd moet(en) worden. Tijdens het schoonmaken van ramen kan het bijkomende risico
een ladder zijn, waarop de glazenwasser moet staan om zijn werk te doen. Ongeacht de aard
van de risico's moeten risicobeheersmaatregelen uitgerold worden om de risico's zoveel
mogelijk te beperken.
De risico's van het werken met gevaarlijke stoffen of mengsels worden gekwantificeerd aan de
hand van de grenswaarde(n) van een stof. Een grenswaarde wordt gewoonlijk gedefinieerd
als een niveau waaraan een arbeider naar verwachting dag na dag gedurende zijn hele
werkzame leven blootgesteld kan worden zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid. Na
beoordeling van de manier waarop de schoonmaker/arbeider tijdens zijn werk aan een
schoonmaakproduct (en dus aan de stoffen in het mengsel) blootgesteld wordt, kan veilig
gebruik bepaald worden door de blootstelling te vergelijken met de grenswaarde: wanneer de
blootstelling onder de grenswaarde blijft, is het gebruik veilig en worden de risico's goed
beheerd.
3.

Use maps

3.1 Verplichtingen voor leveranciers
Zoals eerder beschreven in het «REACH»-hoofdstuk moet de registrant van de stof bepalen
of alle gebruiksscenario's van die stof in de hele toeleveringsketen veilig zijn. Het verzamelen
van dergelijke informatie van klanten (vaak formuleerders) en de (professionele en industriële)
eindgebruikers is een moeilijke opdracht gebleken omdat toeleveringsketens zeer complex
kunnen zijn. Wanneer nauwkeurige informatie over het gebruik van producten ontbreekt, wordt
de CVB uitgevoerd op basis van onvolledige of onrealistische gegevens en dit resulteert in
blootstellingsscenario's die omstandigheden beschrijven die niet representatief zijn voor het
werkelijke gebruik. Om deze leemte op te vullen en ervoor te zorgen dat registranten over deze
belangrijke informatie beschikken, heeft een netwerk van deskundigen (ENES, het Exchange
Network on Exposure Scenarios4) de sectororganisaties in dit deel van de communicatieketen
opgenomen. Dit gebeurde met name door het analyseren en standaardiseren van de
beschrijvingen van alle bekende eindgebruiken in elke sector in de zogenaamde use map5.

4

https://echa.europa.eu/about-us/exchange-network-on-exposure-scenarios

5

https://www.aise.eu/documents/document/20171211163252-aise_letter_to_leveranciers_use_maps_package_final.pdf
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Figuur 1: fasen en actoren bij het opmaken van use maps, SUMI's, blootstellingsscenario’s
en veiligheidsinformatiebladen
De use map beschrijft de gangbare toepassingen in een sector, gerangschikt per
levenscyclusfase en in een geharmoniseerde taal, d.w.z. met behulp van het (bijgewerkt in
december 2015) en, waar mogelijk, de ESCom-standaardzinnen. Elk gebruik wordt
beschreven aan de hand van een gebruiksnaam en bepaalde marktinformatie en bestaat uit
een aantal bijdragende activiteiten, die ook worden opgesomd. De use maps zijn voornamelijk
bedoeld voor registranten als input voor hun CVB. Een eindgebruiker zal waarschijnlijk niet
rechtstreeks met dit formaat werken, behalve om de geschiktheid van de ontvangen informatie
na te gaan.
Voor elke bijdragende activiteit wordt een code verstrekt om een duidelijk verband te leggen
met de desbetreffende input voor de beoordeling van de blootstelling (SWED, SCED of
SPERC). De input omvat de gebruiksomstandigheden en risicobeheersmaatregelen. De
omstandigheden en risicobeheersmaatregelen kunnen rechtstreeks door de sectorvereniging
met de registranten worden gedeeld en moeten de resultaten van een CVB voor deze
bijdragende activiteit omvatten. Zie onderstaand voorbeeld:
Gebruik: Algemeen gebruik binnen een sector, b.v. ‘wijdverbreid gebruik door professionele
werknemers’.
Bijdragende activiteit: taak die deel uitmaakt van dit specifieke gebruik, b.v. ‘overbrenging’,
‘spuiten’, enz.
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USE

CONTRIBUTING ACTIVITY 1 FOR THAT USE
CONTRIBUTING ACTIVITY 2 FOR THAT USE
...

Figuur 2: Voorbeeld van gebruik en Bijdragende Activiteit voor dat gebruik
Zeer nuttige handleidingen werden uitgewerkt over de template en het concept van de use
maps en voor elk van de onderdelen daarvan. A.I.S.E. heeft samen met vele andere
sectoroverschrijdende deskundigen meegewerkt aan de uitwerking van dit materiaal,
aangezien het kader op alle soorten chemische stoffen van toepassing is:
 Use maps (handleiding hier)
 SCED’s (handleiding hier)
SCED's
informeren
over
de
gebruiksomstandigheden
voor
stoffen
in
consumentenproducten, b.v. over de gewoonten en praktijken over hoe consumenten de
producten daadwerkelijk gebruiken.
 SPERC’s (handleiding hier)
SPERC's informeren over de operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen
en de bijbehorende factoren voor vrijgave in water, lucht, bodem en afval.
 SWED’s (handleiding hier)
SWED's informeren over de operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen
voor activiteiten door werknemers.
3.2 A.I.S.E. use maps
Sinds 2009 verzamelt de A.I.S.E. bij haar leden informatie om alle toepassingen van een stof
in kaart te brengen met de bedoeling ervoor te zorgen dat de REACH-risicobeoordeling
passend en nauwkeurig is. De analyse van de professionele toepassingen is uitgevoerd in
samenwerking met een onafhankelijke onderzoeksorganisatie (Nederlandse Organisatie voor
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – TNO) en deskundigen van verschillende
schoonmaakbedrijven. In eerste instantie resulteerde dit in meer dan 150 verschillende
toepassingen, die na groepering gebundeld werden.
De verbeterde A.I.S.E. use maps V1.1 zijn eind 2017 verschenen en werden opgenomen in
de template zoals besproken en goedgekeurd in het kader van de CSR/ES Roadmap. Zij
hebben betrekking op industrieel, professioneel en consumenten(eind)gebruik en zijn
representatief voor een breed scala aan toepassingen (> 80%) die door de leden van A.I.S.E.
werden opgegeven, ongeacht de grootte van het bedrijf en de specificiteit van de markt. Voor
dezelfde activiteit, bijvoorbeeld het spuiten van een product, kunnen de use maps een lijst
bevatten van de verschillende combinaties van risicobeheersmaatregelen (RBM) en
operationele omstandigheden (OO) die zich in de praktijk kunnen voordoen, dit afhankelijk
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van verschillende factoren, bijvoorbeeld de CLP-indeling van het product. Om efficiënt gebruik
te maken van dergelijke informatie worden registranten aangemoedigd om hun
risicobeoordeling te baseren op de minder strenge voorwaarden, bijvoorbeeld desgevallend
wanneer er geen RBM’s zijn. Als onder deze omstandigheden een veilig gebruik kan worden
aangetoond, worden ook strengere gebruiksvoorwaarden als afgedekt of veilig beschouwd.
Als echter een veilig gebruik niet kan worden aangetoond, moeten andere, strengere
scenario's overwogen worden en via de blootstellingsscenario's aan de DU's worden
meegedeeld. Over het algemeen wordt geadviseerd om voor de schoonmaaksector gebruik
te maken van de ontwikkelde scenario's, waarbij de risico’s beheerst worden door de duur en
concentratie zo klein mogelijk te houden. Andere opties, zoals het opnemen van bijkomende
Persoonlijke Beschermingsmiddelen die niet door de ontvangen blootstellingsscenario's
vermeld worden, worden niet aangeraden.
Het is ook belangrijk om in overweging te nemen dat, om ervoor te zorgen dat de use maps
van toepassing zijn op de overgrote meerderheid van de typische toepassingen, in die gevallen
waarin persoonlijke beschermingsmiddelen of lokale afzuiging (LA) is aangewezen, evenals
alle andere RBM's en OO’s, de minimale effectiviteitswaarde in aanmerking is genomen. Dit
is bedoeld om ervoor te zorgen dat de door de registranten beoordeelde omstandigheden
voldoende conservatief zijn en vanuit een pessimistische benadering worden uitgevoerd.
In het geval van LA is de exacte waarde van de effectiviteit per PROC opgenomen in de door
de ECETOC TRA gebruikte waarde en aangegeven in de ECHA Excel-sjabloon van de use
maps in de use mapsbibliotheek van het EChA.
In het geval van handschoenen geldt een effectiviteitswaarde van 80%.
In die gevallen waarin een hogere effectiviteitswaarde voor de LA of van de PBM's essentieel
is om de veiligheid van de schoonmaker/arbeider te waarborgen, dient de registrant de CVB
uit te voeren in afwijking van de in de A.I.S.E.-use maps vermelde voorwaarden en dit duidelijk
naar zijn klant te communiceren. Met andere woorden, als de voorwaarden voor een veilig
gebruik van een product strenger zijn dan gelijk welke van de in de A.I.S.E. use maps
beschikbare combinaties, mogen de registranten in het veiligheidsinformatieblad geen melding
maken van de A.I.S.E. SWED's/SUMI's-code.
Indien een meer algemene illustratie van de gemaakte veronderstellingen nodig blijkt, is in
Bijlage I een beschrijving van een professioneel reinigingsproces opgenomen.
Via de A.I.S.E. Use Mapping Table voor professionele gebruiken kan de leverancier
beoordelen hoe de schoonmaker/arbeider tijdens de verschillende gebruiksprocessen aan de
stof wordt blootgesteld. Hij bepaalt of dat gebruik voor die stof veilig is door de blootstelling te
vergelijken met de vastgestelde grenswaarde(n) (wanneer er een OEL bestaat) en vast te
stellen onder welke concentratie van de stof een mengsel (het reinigingsmiddel) nog steeds
veilig is. Wanneer de formuleerder onder de vastgestelde concentratie van de OEL blijft en de
schoonmaker/arbeider binnen de SWED-voorwaarden, is aangetoond dat het gebruik onder
de grenswaarde(n) blijft en dus dat het gebruik veilig is.
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Zie hieronder voor een overzicht van de toepassingen die in de A.I.S.E. use maps (tabel 1)
worden behandeld en voor een samenvatting van de bestaande bijdragende activiteiten waarin
voorzien is voor industriële en professionele toepassingen (tabel 2, opgenomen als werkblad
in het A.I.S.E. Use Maps Excel-bestand).

Tabel 1: Overzicht van de toepassingen die de A.I.S.E. use maps bestrijken
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Tabel 2: Samenvatting van de bestaande bijdragende activiteiten waarin voorzien is voor industriële en professionele
toepassingen

3.2.1 Verplichtingen voor formuleerders
Wanneer een formuleerder een uitgebreid SDS (SDS + ESs) samen met een
registratienummer ontvangt, brengt dit nieuwe verplichtingen krachtens REACH met zich mee.
Formuleerders van mengsels zijn verplicht om de informatie van de leveranciers van hun
grondstoffen te analyseren en erover gepast te communiceren in de toeleveringsketen. Om
aan deze REACH-verplichting te voldoen, bepaalt de formuleerder eerst welke stoffen in het
mengsel gevaarlijk kunnen zijn. Dit gebeurt op basis van de CLP-indeling van de stoffen in het
mengsel. Indien deze in een zodanige concentratie in het mengsel verwerkt zijn dat zij
gevaarlijk kunnen zijn voor een gebruiker, wordt het eindproduct ingedeeld met de daarop
volgende verplichting om de relevante informatie over veilig gebruik aan de klanten mee te
delen. Als er geen indeling uit voortvloeit, dan wordt het product als veilig beschouwd, zonder
specifieke gebruiksbeperkingen. Dezelfde situatie doet zich voor wanneer een eindgebruiker
werkt met een verdunning van een CLP-ingedeeld product. Indien de formuleerder oordeelt
dat de verdunning geen CLP-indeling zal hebben, door rekening te houden met de
verdunningsverhoudingen, zal het gebruik van het verdunde product ook geen specifieke
gebruiksomstandigheden hebben.
Version 1.1, June 2018
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Wanneer registranten verplicht zijn de informatie over veilig gebruik te delen, moet dit
gebeuren in de vorm van een blootstellingsscenario via een bijlage bij het
veiligheidsinformatieblad voor stoffen. REACH specificeert echter niet hoe formuleerders de
informatie over veilig gebruik van mengsels verder stroomafwaarts moeten communiceren. Dit
kan zeer verwarrend zijn voor de eindgebruiker, aangezien voor een formuleerder
verschillende opties beschikbaar zijn om aan deze eis te voldoen. Zo kunnen formuleerders:
i)

Alleen de blootstellingsscenario's bijvoegen van de stoffen die bijdragen tot de
indeling van het product;

ii)

De ES-informatie die voortvloeit uit de consolidatie van verschillende
blootstellingsscenario's voor stoffen die in een mengsel worden gebruikt, te
integreren in de kernrubrieken 1 - 16 van het VIB, of

iii)

Informatie over het veilig gebruik van het mengsel (SUMI) dat is afgeleid van de ES
van de relevante samenstellende stoffen, bijvoegen.

Om te zorgen voor een geharmoniseerde en gestandaardiseerde manier van communiceren
van informatie over het veilig gebruik van mengsels (SUMI) van chemische stoffen, heeft de
Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group (DUCC) de SUMI uitgewerkt die
hierboven als optie iii) vermeld wordt. Het is een communicatietemplate om de
informatiestroom stroomafwaarts naar de eindgebruikers te vergemakkelijken6. Sommige
DUCC-sectoren hebben deze SUMI-template vervolgens gebruikt om een reeks SUMI's te
ontwikkelen die van toepassing zijn op de producten die deel uitmaken van de portfolio van
hun leden. Zie het volgende hoofdstuk voor meer details over deze 'bottom-up benadering'.
3.2.2 De bottom-up benadering7
De bottom-up-benadering van DUCC gaat uit van de informatie over het gebruik van mengsels
en omvat twee elementen om formuleerders te helpen bij de communicatie: stroomopwaartse
communicatie over de gebruiksomstandigheden in de vorm van de sectorspecifieke
beschrijvingen van blootstelling van werknemers (SWED's) in use maps, en SUMI's voor
stroomafwaartse communicatie – beide binnen de bestaande grenzen van REACH. De SUMI’s
vormen dan ook een integraal onderdeel van deze zogenaamde bottom-up benadering.
De door sectororganisaties ontwikkelde instrumenten zijn echter bedoeld ter
ondersteuning van de formuleerders en komen niet in de plaats van de verplichting om de
door leverancier(s) verstrekte informatie te controleren en de toepasselijke instructies
voor veilig gebruik aan het adres van de eindgebruikers te selecteren.
In feite moet de formuleerder nagaan of alle stoffen in het product: a) in een zodanige
concentratie aanwezig zijn dat zij geen risico vormen voor de persoon die met het mengsel
werkt, of dat b) de stoffen veilig kunnen worden gebruikt onder de omstandigheden van de
6

http://www.ducc.eu/documents/How%20to%20use%20SUMIs_operational%20framework_18%2007%202017.pdf

How to use SUMIs – operational framework:
http://www.ducc.eu/documents/How%20to%20use%20SUMIs_operational%20framework_18%2007%202017.
pdf
7
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desbetreffende SWED. Deze controle wordt uitgevoerd voor alle SWED's waarvoor het
product geschikt is. De formuleerder noemt vervolgens alle SWED-codes waarvan hij de
beoordeling heeft uitgevoerd en heeft vastgesteld dat die toepassingen veilig zijn voor alle
relevante gevaarlijke stoffen in het product. De SUMI's die gekoppeld zijn aan die beoordeelde
SWED's kunnen worden toegevoegd of geïntegreerd in de kernrubrieken van het
veiligheidsinformatieblad, met de in punt 1.2 genoemde SUMI-codes.

Figuur 3: Afbeelding van het verband tussen SUMI's en SWED's
3.2.3 A.I.S.E. SUMI’s
58 SUMI-documenten voor eindgebruikers werden ontwikkeld voor elk gestandaardiseerd
gebruik van industriële (30) en professionele (26) schoonmaak- en onderhoudsproducten.
Hoewel de SUMI meer dan 80% van alle toepassingen in de institutionele detergentenindustrie
bestrijkt, kan het gebeuren dat bepaalde gespecialiseerde reinigingsprocessen of bepaalde
producten binnen een geïdentificeerde toepassing niet afgedekt worden8. In die gevallen is de
informatie van de SUMI ontoereikend om een veilig gebruik van een schoonmaakproduct te
bepalen. Dit geïdentificeerde gebruik moet altijd stroomopwaarts in de toeleveringsketen
worden gecommuniceerd, zodat de grondstoffenleverancier of de formuleerder opmieuw een
veiligheidsbeoordeling kan uitvoeren. Het schoonmaakbedrijf mag ook zelf een chemische
veiligheidsbeoordeling uitvoeren. Dit kan echter moeilijk zijn omdat de vereiste informatie om
Reinigingsproducten die enzymen bevatten en gebruikt worden voor het reinigen van medische apparatuur,
zoals ultrasone baden, zijn een voorbeeld van dergelijke gespecialiseerde reinigingsprocessen.
8
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een goede beoordeling uit te voeren, voor de eindgebruiker van een mengsel niet altijd
beschikbaar is: een formuleerder is niet verplicht om de exacte concentratie van de stoffen in
het mengsel te verstrekken, en evenmin de eigenschappen van die ingrediënten. Daarnaast
zal in de meeste gevallen een nieuwe verplichting krachtens de REACH-Verordening van
toepassing zijn: het Europees Agentschap voor chemische stoffen in kennis stellen van de
beoordeling en de resultaten daarvan.
Indien formuleerders deze beoordeling uitvoeren, wordt hen aanbevolen om duidelijk en
specifiek te vermelden dat dit een gespecialiseerd gebruik is dat niet onder één van de
gestandaardiseerde vormen van gebruik (SUMI) valt, en om bovendien de nodige
risicobeheersmaatregelen mee te delen die genomen moeten worden om een veilig gebruik
te waarborgen. Wanneer nationale verenigingen of A.I.S.E. vaststellen dat dit gebruik in de
detergentenindustrie wijdverbreider is, zullen zij overwegen om de use maps en dus ook de
SUMI uit te breiden met een nieuw gestandaardiseerd gebruik en zullen zij dit gebruik ook aan
grondstoffenleveranciers meedelen.
In de uitzonderlijke gevallen van mengsels zonder CLP-indeling en dus zonder wettelijke
verplichting om het veilig gebruik te bepalen, zijn er verschillende A.I.S.E. SUMI's die geen
gebruiksbeperkingen hebben (d.w.z. 8 uur per dag kunnen worden toegepast zonder
persoonlijke beschermingsmiddelen of ventilatie). Deze SUMI's kunnen dus ook worden
gebruikt in situaties waarin een formuleerder niet wettelijk verplicht is om informatie over veilig
gebruik door te geven.
Elke SUMI bevat:
A. Een titel die het type gebruik uitlegt;
B. Gebruiks omstandigheden, met inbegrip van de maximale duur van het gebruik;
C. Risicobeheersmaatregelen, met inbegrip van de vraag of tijdens het gebruik
handschoenen en/of een veiligheidsbril moeten worden gedragen;
D. Milieumaatregelen;
E. Advies over goede praktijken;
F. De SWED-code die de formuleerder gebruikte om te controleren of de SUMI onder een
Blootstellingsscenario van een stof viel;
G. Eigenschappen van de productsamenstelling; en
H. Disclaimer
Een voorbeeld van een SUMI wordt gegeven in figuur 4 hieronder.
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F.
B.

C.

D.
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E.

Figuur 4: Een voorbeeld van een SUMI

Zoals te zien is, bevat een SUMI ook informatie die terug te vinden is in alle
veiligheidsinformatiebladen van professionele schoonmaakproducten. Waar nodig wordt
verwezen naar het veiligheidsinformatieblad van het product, waarmee rekening moet worden
gehouden bij het opstellen van instructies voor de werkplek.
Tabel 3 bevat een overzicht van de 58 SUMI’s met vermelding van de code, de gebruikstitel,
een toelichting over het soort blootstelling tijdens dat gebruik en enkele voorbeelden van
toepassingen die door die SUMI bestreken worden. Het belangrijkste voor eindgebruikers is
de titel, die het specifieke soort gebruik aangeeft. Bemerk dat veel SUMI's gegroepeerd zijn
en dat hun code gedifferentieerd wordt door een _G in het geval dat dezelfde activiteit wordt
uitgevoerd met oogbescherming, d.w.z. een veiligheidsbril. De details over de vereiste
oogbescherming worden vermeld in Rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad.
De toepassingen met en zonder oogbescherming werden niet gedifferentieerd, anders dan die
met handbescherming, omdat het een kwalitatief element van de CVB vormt en het niet kan
worden gebruikt als input in een CVB die wordt uitgevoerd met TRA.
Indien een meer algemeen (generieker) voorbeeld nodig is van hoe een professioneel
schoonmaakproces kan beschreven worden met behulp van het R12 PROC-systeem,
raadpleeg dan eerst de gedetailleerde lijst van bestaande processen die bestreken worden
door de A.I.S.E.-use maps en de SUMI’s vallen – zie Bijlage II.
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Overzicht van de A.I.S.E. SUMI’s.
Titel
SWED-code

AISE_SWED_PW_8a_1_L
AISE_SUMI_PW_8a_1

AISE_SWED_PW_8a_1_
S
Overdracht van het
product via een specifiek
systeem (fles/machine);
Niveau I

AISE_SWED_PW_8a_2_L

AISE_SWED_PW_1_1

AISE_SUMI_PW_8a_2

AISE_SUMI_PW_1_1

Professionele
toepassingen; gebruik in
gesloten proces

Professionele
toepassingen; gebruik in
een gesloten proces;

AISE_SWED_PW_3_1

AISE_SWED_PW_4_1

AISE_SUMI_PW_3_1

AISE_SUMI_PW_4_1

Professionele
toepassingen;
Halfgesloten systeem

Professionele
toepassingen; spuiten
(met verstuiver); Niveau I
AISE_SWED_PW_11_1
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Voorbeelden

Het product wordt
vanuit grote
recipiënten afgevuld
in een fles, een
emmer of een
machine, zonder
specifieke
apparatuur en
inperkingstechnieke
n.
Het is een kort
proces.
Handbescherming is
aanwezig.
Het product wordt
vanuit grote
recipiënten afgevuld
in een fles, een
emmer of een
machine, zonder
specifieke
apparatuur en
inperkingstechnieken.
Het is een kort
proces.
Handbescherming is
NIET aanwezig.
De toepassing van
het product is sterk
geautomatiseerd.
Reiniging binnen
zeer gesloten
productieapparatuur.
Geautomatiseerde
of halfautomatische
toepassing van
producten in een
gesloten proces met
incidentele
blootstelling.
De schoonmaker
kan worden
blootgesteld aan
productdampen
Geautomatiseerde
of halfautomatische
toepassing van
producten in een
halfgesloten proces.
Opspuiten van
product.
Een product wordt
met een lage tot
middelhoge druk op
een oppervlak of
doek gespoten.
Handbescherming is
NIET aanwezig.

Het overbrengen
van een
geconcentreerd
product naar een
emmer, fles of
machine, al dan niet
in combinatie met
verdunning van het
product met water.

SUMI-code
Overdracht van product
naar een recipiënt
(fles/emmer/machine);
Niveau II

AISE_SWED_PW_8a_2_
S

Toelichting

AISE_SUMI_PW_11_1

Wasmachine (vaat,
linnen, andere)

Vaatwasser
(industriële
machines in de vorm
van tunnels, nietgesloten systemen)

Automatische
oppervlaktereinigers
voor alle
oppervlakken
Glasreiniger
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Professionele
toepassingen; spuiten
(met verstuiver); Niveau II
AISE_SWED_PW_11_2

AISE_SUMI_PW_11_2

AISE_SWED_PW_11_3

AISE_SUMI_PW_11_3

AISE_SWED_PW_11_4

AISE_SWED_PW_10_1

AISE_SWED_PW_10_2

AISE_SWED_PW_19_1

AISE_SWED_PW_19_2

AISE_SWED_PW_13_1

AISE_SWED_PW_13_2

AISE_SUMI_PW_11_4

AISE_SUMI_PW_10_1

AISE_SUMI_PW_10_2

Professionele
toepassingen; spuiten;
Niveau I
Professionele
toepassingen; borstelen
na opspuiten met
verstuiver of borstelen met
gereedschap; Niveau I

Professionele
toepassingen; borstelen
na opspuiten met
verstuiver of borstelen met
gereedschap; Niveau II

AISE_SUMI_PW_19_1

Professionele
toepassingen; handmatige
toepassing; Niveau I

AISE_SUMI_PW_19_2

Professionele
toepassingen; handmatige
toepassing; Niveau II

AISE_SUMI_PW_13_1

AISE_SUMI_PW_13_2

AISE_SWED_PW_13_3

AISE_SUMI_PW_13_3

AISE_SWED_IS_8b_1_L

AISE_SUMI_IS_8b_1
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Professionele
toepassingen; spuiten;
Niveau II

Professionele
toepassingen;
behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen, inweken
of begieten; Niveau II
Professionele
toepassingen;
behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen, inweken
of begieten; Niveau I
Professionele
toepassingen;
behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen, inweken
of begieten; korte termijn;
Niveau II

Opspuiten van
product.
Een product wordt
met een lage tot
middelhoge druk op
een oppervlak of
doek gespoten.
Handbescherming is
aanwezig.
Opspuiten van
product.
Handbescherming is
aanwezig.
Opspuiten van
product.
Handbescherming is
NIET aanwezig.
Borstelen na
opspuiten met
verstuiver of
borstelen met
gereedschap.
Handbescherming is
NIET aanwezig.
Borstelen na
opspuiten met
verstuiver of
borstelen met
gereedschap.
Handbescherming is
aanwezig.
Handmatig
aanbrengen van het
product.
Handbescherming is
NIET aanwezig.
Handmatig
aanbrengen van het
product.
Handbescherming is
aanwezig.
Behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen of
begieten.

Vensterreiniger

Behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen of
begieten.

Toiletreinigers
Bleekmiddelen

Behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen of
begieten.

Afvoerontstoppers

Vensterreiniger

Vensterreiniger

Allesreinigers
Sanitairreinigers
Afbijtmiddel voor
vloeren

Allesreinigers

Allesreinigers

Toiletreinigers
Bleekmiddelen
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Overdracht en verdunning
van geconcentreerd
product met behulp van
een specifiek
doseersysteem; Niveau II
AISE_SWED_IS_8b_1_S

Overdracht en verdunning
van geconcentreerd
product met behulp van
een specifiek
doseersysteem; Niveau I

AISE_SWED_IS_8b_2_L

AISE_SUMI_IS_8b_2
AISE_SWED_IS_8b_2_S

Industriële toepassingen;
gebruik in gesloten proces

AISE_SWED_IS_1_1

AISE_SUMI_IS_1_1

Industriële toepassingen;
gebruik in gesloten proces
AISE_SWED_IS_2_1

AISE_SWED_IS_4_1

AISE_SWED_IS_4_2

AISE_SUMI_IS_2_1

AISE_SUMI_IS_4_1

AISE_SUMI_IS_4_2

Industriële toepassingen;
Geautomatiseerde taak;
Halfautomatische taak;
Specifieke apparatuur;
Niveau I

Industriële toepassingen;
Geautomatiseerde taak;
Semi-automatische taak;
Specifieke apparatuur;
Niveau II

Industrieel spuiten;
Geautomatiseerde taak;
Open systemen; Lange
termijn; Niveau IV (LEV)
AISE_SWED_IS_7_1
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Het product wordt
vanuit grote
recipiënten in een
machine of een vat
afgevuld.
Afvullen betekent
het koppelen en
ontkoppelen van
een slang met de
recipiënt.
Het is een kort
proces.
Het product wordt
vanuit grote
recipiënten in een
machine of een vat
afgevuld.
Afvullen betekent
het koppelen en
ontkoppelen van
een slang met de
recipiënt.
Het is een kort
proces.
De toepassing van
het product is sterk
geautomatiseerd.

AISE_SUMI_IS_7_1

De toepassing van
het product is in
hoge mate
geautomatiseerd in
een gesloten
continuproces.
Geautomatiseerde
of halfautomatische
toepassing van
producten in een
halfgesloten proces.
Handbescherming is
NIET aanwezig.
Geautomatiseerde
of halfautomatische
toepassing van
producten in een
halfgesloten proces.
Handbescherming is
aanwezig.
Het product wordt
onder lage druk met
slangen op het
oppervlak gepompt
en gespoten.
De spuitapplicatie
kan gevolgd worden
door een
borstelbewerking,
waarbij het restvuil
met een borstel, een

Voorbeelden hiervan
zijn processen
waarbij hoge eisen
worden gesteld aan
de hygiëne, zoals
reiniging en
desinfectie in de
levensmiddelen-,
dranken- en
farmaceutische
industrie.
Toepassing van het
product in een
gesloten
continuproces.

Voorbeelden hiervan
zijn de stappen van
de productspoeling
bij was- en
ontsmettingstoepass
ingen.
Voorbeelden hiervan
zijn de stappen van
de productspoeling
bij was- en
ontsmettingstoepass
ingen.
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Industrieel spuiten;
Geautomatiseerde taak;
Open systeem; Lange
termijn; Niveau III

AISE_SWED_IS_7_2

AISE_SUMI_IS_7_2

Industrieel spuiten;
Geautomatiseerde taak;
Open systeem; Korte
termijn; Niveau II

AISE_SWED_IS_7_3

AISE_SUMI_IS_7_3

Industrieel spuiten;
Geautomatiseerde taak;
Open systeem; Lange
termijn; Niveau II

AISE_SWED_IS_7_4

AISE_SUMI_IS_7_4

Industrieel spuiten;
Geautomatiseerde taak;
Open systeem; Lange
termijn; Niveau I

AISE_SWED_IS_7_5
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AISE_SUMI_IS_7_5

poetsdoek of een
soortgelijk
gereedschap
verwijderd wordt.
De toepassing vindt
plaats in een
speciale ruimte,
bijvoorbeeld een
spuitcabine.
Het product wordt
onder lage druk met
slangen op het
oppervlak gepompt
en gespoten.
De spuitapplicatie
kan gevolgd worden
door een
borstelbewerking,
waarbij het restvuil
met een borstel, een
poetsdoek of een
soortgelijk
gereedschap
verwijderd wordt.
Het product wordt
onder lage druk met
slangen op het
oppervlak gepompt
en gespoten.
De spuitapplicatie
kan gevolgd worden
door een
borstelbewerking,
waarbij het restvuil
met een borstel, een
poetsdoek of een
soortgelijk
gereedschap
verwijderd wordt.
Het product wordt
onder lage druk met
slangen op het
oppervlak gepompt
en gespoten.
De spuitapplicatie
kan gevolgd worden
door een
borstelbewerking,
waarbij het restvuil
met een borstel, een
poetsdoek of een
soortgelijk
gereedschap
verwijderd wordt.
Het product wordt
onder lage druk met
slangen op het
oppervlak gepompt
en gespoten.
De spuitapplicatie
kan gevolgd worden
door een
borstelbewerking,
waarbij het restvuil
met een borstel, een
poetsdoek of een
soortgelijk
gereedschap
verwijderd wordt.
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Borstelen;
Geautomatiseerde taak;
Niveau II
AISE_SWED_IS_10_1

AISE_SUMI_IS_10_1

Borstelen;
Geautomatiseerde taak;
Niveau I
AISE_SWED_IS_10_2

AISE_SWED_IS_13_1

AISE_SWED_IS_13_2

AISE_SWED_IS_13_3

AISE_SWED_IS_13_4

AISE_SUMI_IS_10_2

AISE_SUMI_IS_13_1

AISE_SUMI_IS_13_2

AISE_SUMI_IS_13_3

AISE_SUMI_IS_13_4

Industriële toepassingen;
behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen of
begieten; Niveau IV (LEV)

Industriële toepassingen;
Behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen of
begieten; Niveau III

Industriële toepassingen;
behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen of
begieten; Niveau II

Industriële toepassingen;
behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen of
begieten; Niveau I

Onderhoud van
apparatuur;
AISE_SWED_IS_28_1

AISE_SUMI_IS_28_1

Het product wordt
geborsteld op en
van oppervlakken
geveegd in een
welomlijnd open
proces.
Handbescherming is
aanwezig.
Het product wordt
geborsteld op en
van oppervlakken
geveegd in een
welomlijnd open
proces.
Handbescherming is
NIET aanwezig.
Behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen of
begieten.
De toepassing vindt
plaats in een
speciale ruimte.
Behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen of
begieten.
Het product wordt
gebruikt in een
welomlijnd open
proces.
Behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen of
begieten.
Het product wordt
gebruikt in een
welomlijnd open
proces.
Behandeling van
voorwerpen door
onderdompelen of
begieten.
Het product wordt
gebruikt in een
welomlijnd open
proces.
Halfautomatisch of
handmatig
onderhoud van
apparatuur.
Toepassing van het
product in een
welomlijnd proces.

Tabel 3: Overzicht van de A.I.S.E. SUMI’s

Een formuleerder kan ervoor kiezen om de SUMI toe te voegen voor elke code die in het
veiligheidsinformatieblad van het product wordt vermeld. Aangezien alle SUMI's generiek en
gestandaardiseerd zijn, is het ook toegestaan om alle SUMI's eenmalig naar alle klanten te
sturen samen met deze handleiding voor de gebruiker als verduidelijking. De formuleerder
moet ervoor zorgen dat de klanten weten wat zij moeten doen wanneer SUMI-codes in het
veiligheidsinformatieblad worden vermeld. Alle Engelse SUMI’s alsook de handleiding voor de
gebruiker staan gratis ter beschikking op de A.I.S.E.-website: www.aise.eu. Vertalingen van
de SUMI-documentatie in de relevante talen van de lidstaten zijn terug te vinden op de website
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van de plaatselijke nationale vereniging voor detergenten, indien en wanneer die vereniging
de documentatie vertaald heeft.
Ongeacht de manier waarop deze informatie wordt meegedeeld, biedt een SUMI een
gestandaardiseerde en vereenvoudigde manier om de voorwaarden voor een veilig gebruik
van een product te verstrekken. Wanneer een schoonmaakbedrijf zich aan deze voorwaarden
houdt, kan er zeker van zijn dat de schoonmaker/arbeider het product veilig gebruikt. .

4.

Verplichtingen voor schoonmaakbedrijven

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2.2 moet een werkgever ervoor zorgen dat werknemers niet
aan risico's worden blootgesteld. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de informatie die
als gevolg van het REACH-proces de werkgever ter beschikking wordt gesteld.
Stap voor stap: Van SUMI & SDS tot werkplekinstructies
OPMERKING: deze stapsgewijze benadering is gebaseerd op de Nederlandse Wetgeving
inzake gezondheid op het werk. De Wetgeving inzake gezondheid op het werk van andere
EU-lidstaten kan extra verplichtingen met zich meebrengen die van invloed zijn op deze
stapsgewijze aanpak.
Stap 1: Catalogus van de mogelijke blootstellingen als gevolg van het
gebruiksmethoden en werkplekinrichting
Voordat een werkgever een werknemer kan vragen om met een chemisch product te werken,
moeten de risico's van het gebruiksproces en de werkplek worden beoordeeld. Die beoordeling
zal bepalen hoe de werknemer aan het product blootgesteld zal worden. Met betrekking tot de
gebruiksprocessen is het belangrijk om te bepalen hoe het werk uitgevoerd zal worden: met
de hand, met behulp van een machine, door middel van spuiten of borstelen, enz.
Ook de werkplek moet bepaald worden: wordt het werk buiten of binnen uitgevoerd? Indien
binnenshuis, zijn er mogelijkheden om de ruimte te verluchten? Zijn speciale voorzieningen
aanwezig, bijvoorbeeld een nooddouche of lokale afzuiging?
Ook bij professionele schoonmaakproducten is het noodzakelijk om de risico's van de werkplek
te beoordelen: heeft de schoonmaker speciale apparatuur nodig (b.v. een ladder)? Zijn er
risico's verbonden aan de omringende objecten of aan het schoon te maken object?
Stap 2: Bepalen of het product voor de beoogde toepassing gebruikt moet worden
Na het in kaart brengen van de mogelijke blootstellingen via het gebruiksproces en de
werkplek, moet u bepalen of het product veilig kan worden gebruikt voor de gewenste
toepassing. Om dit te bepalen, heeft u het veiligheidsinformatieblad van het product nodig. In
punt 1.2 van het veiligheidsinformatieblad heeft de leverancier een lijst met aanbevolen of
afgeraden gebruiksmogelijkheden verstrekt.
Als uw gebruik wordt afgeraden, kan het product niet worden gebruikt voor de veiligere
toepassing en moet u naar een ander product zoeken of het product op een andere manier
gebruiken. In gevallen waarin de formuleerder SUMI-codes heeft vermeld onder 'aanbevolen
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gebruik' Tabel 1, kan deze handleiding gebruikt worden om te controleren of de beoogde
toepassing binnen een SUMI valt.
Stap 3: Verzamel product- en gebruiksinformatie
Verzamel voor elk van de in punt 1.2 genoemde SUMI-codes die geschikt zijn voor de beoogde
toepassing, de relevante SUMI-documenten. Als de documenten niet bij het
veiligheidsinformatieblad van het product zijn gevoegd, kunt u deze vinden op de website van
uw nationale vereniging.
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn voor elke SUMI-code uniek:
-

Het soort gebruik (zie Tabel 1)

-

De duur van het gebruik

-

Het gebruik van handschoenen en een veiligheidsbril

Daarnaast zijn de volgende gebruiksvoorwaarden gemeenschappelijk voor alle bestaande
SUMI9:Het proces wordt uitgevoerd bij kamertemperatuur.
-

In geval van verdunning wordt leidingwater met een maximale temperatuur van 45 graden
Celsius gebruikt.

-

Wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorgeschreven: opleiding van de
werknemer met betrekking tot het juiste gebruik en onderhoud van de PBM's moet verstrekt
worden.

-

Volg de algemene adviezen voor goede praktijken.

-

Voorkom dat het onverdunde product in het oppervlaktewater terechtkomt.

De informatie in een SUMI is specifiek voor het gebruiksproces maar niet voor het product.
Daarom heeft u volgende informatie uit het veiligheidsinformatieblad van het product nodig:
-

Uit Rubriek 2 of het etiket van het product: de gevarenklasse van het (onverdunde) product)

-

Uit Rubriek 7: Bijkomend advies inzake goede praktijken, indien niet opgenomen in de
SUMI

-

Uit Rubriek 8: het type handschoenen en veiligheidsbril (indien door de SUMI
voorgeschreven)

Zoals hierboven vermeld, kunnen gespecialiseerde reinigingsprocedures een specifieke SUMI vereisen die
afwijkt van deze generieke voorwaarden.
9
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-

Uit Rubriek 15: of het product sensibiliserende ingrediënten bevat die een allergische
reactie kunnen veroorzaken. Bemerk dat de informatie over sensibiliserende ingrediënten
soms in andere delen van het veiligheidsinformatieblad10 terug te vinden is.

Stap 4:Transport en opslag van het product
Informatie over het veilig vervoeren en opslaan van het product is eveneens terug te vinden in
het veiligheidsinformatieblad. Aangezien deze informatie alleen van toepassing is bij de
hantering van grote hoeveelheden chemische stoffen, moet worden vastgesteld of en wanneer
dit van toepassing is.
In Rubriek 7 van het product wordt advies gegeven over veilige opslagvoorwaarden. Dit omvat
informatie over welke producten of stoffen niet samen opgeslagen mogen worden, of
noodzakelijke technische maatregelen voor de opslagruimte.
In Rubriek 14 van het veiligheidsinformatieblad is essentiële informatie terug te vinden over de
indeling van het product voor elk type transport. Wanneer geen informatie beschikbaar is, of
wanneer deze informatie niet relevant is, zal dit hier vermeld worden.
Stap 5: Informatie over wat te doen in geval van noodgevallen of ongevallen
Rubriek 4 van het veiligheidsinformatieblad bevat informatie over wat te doen wanneer het
product wordt ingeademd, ingeslikt of in contact komt met de huid of de ogen. Als in deze
gevallen speciale voorzieningen nodig zijn, zoals oogdouches of nooddouches, moeten deze
dicht bij de werkplek beschikbaar zijn. Indien van toepassing moeten noodnummers bekend
zijn bij de medewerkers.
Rubriek 5 van het veiligheidsinformatieblad bevat informatie over wat te doen wanneer het
product vuur vat of wanneer het product zich dicht bij een vuurhaard bevindt. Dit geldt enkel
voor situaties met grote hoeveelheden producten. In deze rubriek vindt u informatie over
geschikte en ongeschikte blusmiddelen. Waar grote hoeveelheden product worden
opgeslagen, moeten geschikte blusmiddelen aanwezig zijn.
Hoofdstuk 6 van het veiligheidsinformatieblad bevat informatie over wat te doen bij het
onopzettelijk vrijkomen het product, inclusief voorzorgsmaatregelen voor mens en milieu,
beschermende uitrusting, noodprocedures alsook methodes en materialen voor inperking en
opruiming.
Stap 6: Stel werkplekinstructies op voor het product
In de vorige 5 stappen werden alle risico's van het product en de werkplek in kaart gebracht
en werden beheersmaatregelen en -procedures vastgelegd om veilig te kunnen werken. De
voorwaarden om veilig met het product te werken, zijn terug te vinden in de SUMI voor elk
Informatie over sensibiliserende ingrediënten is soms terug te vinden in Rubriek 2 of 3 van een
veiligheidsinformatieblad. De REACH-verordening vereist vermelding alleen bij overschrijding van specifieke
concentratiedrempels. Voor producten die onder de detergentenverordening vallen echter, moet een selectie
van ingrediënten die mogelijk sensibiliserende eigenschappen hebben, vermeld worden, ongeacht hun
concentratie, d.w.z. enzymen en conserveermiddelen.
10
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individueel gebruiksproces. Bijkomende risico's en inperkingsmaatregelen voor de werkplek
moeten door de werkgever vastgelegd worden.
Belangrijk is om na te gaan dat de werknemers goed geïnformeerd zijn en de desbetreffende
procedures en gebruiksvoorwaarden begrijpen. Een geschikte manier om deze informatie te
communiceren, is via een werkplekinstructiekaart (WIK). Bij het opstellen van een WIK moet
u nagaan of de werknemer op basis van de informatie in de WIK de volgende vragen kan
beantwoorden:
1. Wat is de productnaam van het product waarmee ik ga werken?
2. Wat zijn de risico's van het product?
3. Hoe kan ik blootstelling aan deze risico's voorkomen of beperken?
4. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heb ik nodig?
5. Wat moet ik doen in noodgevallen? Wie is de EHBO’er?
6. Wat moet ik doen wanner het product per ongeluk gemorst wordt?
7. Hoe moet ik het product opslaan?
8. Wat moet ik doen in geval van brand? Is er een noodprocedure die ik moet volgen? Als
ik met een machine werk, hoe ga ik er dan mee om in geval van nood?
9. Wie moet ik bellen in geval van ongelukken, noodgevallen of brand?
10. Heb ik wel de actuele versie van deze WIK?
11. Waar kan ik aanvullende informatie vinden?
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Bijlage I: Aanvullende achtergrondinformatie
Systeem van gebruiksdescriptoren
Een zeer belangrijk aspect van de communicatie over het gebruik in de toeleveringsketen is
het in kaart brengen van het gebruik van producten binnen een marktsector. Hiervoor heeft
het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een systeem van
gebruiksdescriptoren opgesteld11. Het gebruiksdescriptorsysteem is gebaseerd op vijf
afzonderlijke descriptorlijsten die in combinatie met elkaar een korte beschrijving vormen van
het gebruik:



De gebruikssectorcategorie (SU) beschrijft in welke sector de stof wordt gebruikt.
Hiertoe behoort ook het mengen of ompakken van stoffen op het niveau van de
formuleerder, evenals industrieel, professioneel en consumenten eindgebruik.
De chemische productcategorie (PC) beschrijft in welke soorten chemische producten
(= stoffen als zodanig of in mengsels) de stof uiteindelijk is opgenomen wanneer deze
voor het uiteindelijke gebruik wordt aangewend (door industriële of professionele
gebruikers of consumenten).



De procescategorie (PROC) beschrijft de toepassingstechnieken of procestypes,
gedefinieerd vanuit beroepsmatig oogpunt (zie Bijlage II voor een overzicht van
relevante PROC's).



De milieu-emissiecategorie (ERC) beschrijft in brede zin de gebruiksomstandigheden
vanuit milieukundig oogpunt.



De voorwerpcategorie (AC) beschrijft het soort voorwerp waarin de stof uiteindelijk is
verwerkt. Hiertoe behoren ook mengsels in opgedroogde of uitgeharde vorm (bijv.
droge drukinkt in kranten; gedroogde coatings op diverse oppervlakken).

Ten behoeve van de detergenten- en onderhoudsproductenindustrie heeft de Europese
vereniging van deze sector (A.I.S.E.) dit systeem verder uitgewerkt. Zij heeft alle mogelijke
industriële, professionele en consumentengebruiken van deze producten geanalyseerd en
beoordeeld aan de hand van het hierboven genoemde gebruiksdescriptorsysteem. Meer
specifieke ERC’s (SpERC’s) werden geformuleerd die nauwer aansluiten bij de toestand
inzake milieu-emissie voor deze producten.

11

handleidingen voor informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling. Hoofdstuk R.12:
gebruiksdescriptorsysteem (Versie 2.0, maart 2010)
Version 1.1, June 2018

Page 24 of 31

Handleiding betreffende het veilig gebruik van
detergenten en onderhoudsproducten
volgens REACH

Fasen van een professioneel schoonmaakproces

Figuur 5: Stappen van een typisch professioneel schoonmaakproces
Figuur 5 toont de drie fases van een typisch schoonmaakproces. Vooreerst is er de
voorbereidende fase waarbij het product wordt overgebracht in bijvoorbeeld een machine,
emmer of schoonmaakapparatuur. In deze fase is het belangrijk op te merken dat hier
onverdund product wordt gebruikt. De procescategorieën van deze fase zijn PROC 8a en 8b.
Vaak wordt het product tijdens de voorbereidende fase van de gebruiksfase sterk verdund.
In de gebruiksfase worden de (meestal verdunde) producten gebruikt om schoon te maken;
bijvoorbeeld om het product op een oppervlak te spuiten en te poetsen met een doek. Tijdens
de gebruiksfase kunnen meerdere PROC's van toepassing zijn (voor meer details over de
PROC-definitie, zie Bijlage I). Omdat het product in deze fase vaak sterk verdund is, zijn de
risicobeheersmaatregelen zoals vermeld in het veiligheidsinformatiebladen van het product
veranderd. Een mengsel dat als irriterend wordt ingedeeld, zal die indeling doorgaans
verliezen van zodra het verdund is. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) die in het
veiligheidsinformatieblad voor het onverdunde product voorgeschreven worden, kunnen dus
overbodig zijn tijdens de gebruiksfase.
Wanneer een schoonmaker/arbeider aan het werk is, voert hij tijdens zijn werkdag niet
voortdurend dezelfde handeling uit. De maximale duur van een PROC per fase gedurende
een volledige dienst van 8 uur wordt beschreven in de Overzichtstabel 3 van de A.I.S.E.
SWED’s. De voorbereiding van het product voor de gebruiksfase, zoals verdunning, duurt
meestal slechts enkele minuten, dus niet langer dan in totaal 50 minuten per dag. Het eigenlijke
spuiten in PROC 11 (verstuiver- of hogedrukspuiten) van een reinigingsproduct neemt ook
slechts 50 minuten per dag in beslag; andere processen, d.w.z. PROC's, kunnen tot 8 uur
duren.
Schoonmaken gebeurt doorgaans binnenshuis. Vaak is waar de schoonmaakwerkzaamheden
worden uitgevoerd (gebouwen, openbare plaatsen, enz.) geen actieve ventilatie (lokale
afzuiging, LEV) aanwezig. Ventilatie zoals mogelijk voorgeschreven in het
veiligheidsinformatieblad van een schoonmaakproduct kan onder meer bestaan uit het openen
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van een deur of raam, wat leidt tot natuurlijke luchtverversing (over het algemeen 50%). Deze
ventilatie van de werkruimte is een manier om de blootstelling van de schoonmaker aan het
schoonmaakmiddel te verminderen. Andere methodes om de blootstelling te verminderen, zijn
te vinden in persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld: handschoenen, veiligheidsbril
of ademhalingsmaskers. Deze methodes worden over het algemeen alleen gebruikt in de
voorbereidingsfase of PROC’s waarbij het onverdunde product wordt gebruikt. De mogelijke
RBM's per fase worden weergegeven in figuur 6.

Figuur 6: Mogelijke risicobeheersmaatregelen in elke fase.
De SWED's voor professioneel (institutioneel) gebruik zijn het resultaat van het combineren
van zorgvuldig geëvalueerde operationele omstandigheden.
Om de dagelijkse blootstelling van schoonmakers/werknemers aan schoonmaakproducten te
bepalen, is het belangrijk om te weten hoe lang zij deze scenario's in het algemeen uitvoeren
tijdens een normale werkdag en welke RBM’s genomen werden. De algemene voorwaarden
in elk scenario werden door het A.I.S.E.-expertteam zorgvuldig beoordeeld.
De combinatie van deze gegevens vormt de basis van de A.I.S.E. Use Mapping Table voor
professioneel gebruik12.
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Bijlage II: PROC’s die voor de institutionele schoonmaaksector relevant zijn
De volgende PROC's uit de volledige lijst in de ECHA 12-handleidingen zijn relevant:

PROC 1

Procescategorie
Chemische productie of
raffinage in een gesloten
proces, waarbij blootstelling niet
waarschijnlijk is of processen
met vergelijkbare
beperkingsomstandighed en.

PROC 2

Chemische productie of
raffinage in een gesloten,
continu proces met incidentele
beheerste blootstelling of
processen met vergelijkbare
beperkingsomstandighed en.

PROC 3

Fabricage of formuleren in de
chemische industrie in een
gesloten discontinu proces met
occasionele gecontroleerde
blootstelling of processen met
vergelijkbare
beperkingsomstandighed en.

PROC 4

Chemische productie met kans
op blootstelling
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Voorbeelden en toelichting
Beschrijving van de algemene aard van
processen die plaats vinden in sectoren waar
fabricage van stoffen of productie van
mengsels plaatsvindt of processen binnen
gesloten procesomstandigheden zoals van
toepassing in de chemische industrie25.
Gesloten overbrengingen die inherent zijn aan
het proces, inclusief gesloten bemonstering
vallen hier ook onder. Open overbrenging om
het systeem te vullen of leeg te laten lopen
valt hier niet onder.
Beschrijving van de algemene aard van
processen die plaats vinden in sectoren waar
fabricage van stoffen of productie van
mengsels plaatsvindt (continu processen met
beperkte manuele interventie) of processen
met vergelijkbare gesloten
procesomstandigheden zoals van toepassing
in de chemische industrie. Gesloten
overbrengingen die inherent zijn aan het
proces, inclusief gesloten bemonstering vallen
hier ook onder. Open overbrenging om het
systeem te vullen of leeg te laten lopen valt
hier niet onder.
Beschrijving van de algemene aard van
processen die plaats vinden in sectoren waar
fabricage van stoffen of productie van
mengsels plaatsvindt (discontinue processen
met beperkte manuele interventie) of
processen met gesloten
procesomstandigheden zoals van toepassing
in de chemische industrie. Gesloten
overbrengingen die inherent zijn aan het
proces, inclusief gesloten bemonstering vallen
hier ook onder. Open overbrenging voor vullen
of leeg laten lopen valt hier niet onder.
Beschrijving van de algemene aard van
processen die plaats vinden in sectoren waar
fabricage van stoffen of productie van
mengsels plaatsvindt of processen binnen
gesloten procesomstandigheden zoals van
toepassing in de chemische industrie.
Gesloten overbrengingen die inherent zijn aan
het proces, inclusief gesloten bemonstering
vallen hier ook onder. Open overbrenging om
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PROC 7

Spuiten in een industriële
omgeving

PROC
8a

Overbrengen van een stof of
mengsel (vullen/leeg laten lopen
in niet-gespecialiseerde
voorzieningen

PROC
8b

Overbrengen van een stof of
mengsel (vullen/leeg laten lopen
in gespecialiseerde
voorzieningen

PROC
10

Met roller of kwast aanbrengen

PROC
11

Spuiten buiten industriële
omgevingen
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het systeem te vullen of leeg te laten lopen
valt hier niet onder.
Technieken voor dispersie in de lucht (=
verstuiving) door middel van bijvoorbeeld
samengeperste lucht, hydraulische druk of
centrifugeren, van toepassing voor vloeistoffen
en poeders. Spuiten van oppervlaktecoating,
kleefmiddelen, glans- en reinigingsmiddelen,
luchtverfrissers, zandstralen De verwijzing
naar 'industrieel' betekent dat betrokken
werknemers specifieke taaktrainingen hebben
ontvangen, bedrijfsprocedures volgen en
handelen onder toezicht. Waar technische
maatregelen bestaan, worden deze ook door
opgeleid personeel bediend en regelmatig
onderhouden overeenkomstig de procedures.
Er wordt niet bedoeld dat de activiteit alleen
kan plaatsvinden in industriële locaties.
Omvat algemene overbrengingsactiviteiten
van grote hoeveelheden chemische stoffen
van/naar vaten, containers, installaties of
machines zonder dat er gespecialiseerde
technische maatregelen genomen zijn voor
het beperken van blootstelling. Overbrengen
omvat laden, vullen, storten, opzakken en
wegen.
Omvat algemene overbrengingsactiviteiten
van/naar vaten of containers met
gespecialiseerde technische maatregelen voor
het beperken van blootstelling: het betreft
activiteiten waar overbrenging van materiaal
worden uitgevoerd op locaties die specifiek
zijn ontworpen en worden gebruikt voor het
overbrengen van grotere hoeveelheden
(tientallen kilo's of meer) chemische stoffen en
waar blootstelling eerder gerelateerd is aan de
ontkoppelings-/koppelingsactiviteit dan aan de
overbrenging zelf. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om tankwagenlaadperrons en het
vullen van vaten. Overbrengen omvat laden,
vullen, storten en opzakken.
Dit omvat toepassing voor verf, coatings,
verfafbijtmiddelen, kleefmiddelen of
reinigingsmiddelen op oppervlakken die
mogelijk worden blootgesteld aan spatten.
Deze PROC kan ook worden toegekend aan
taken zoals het reinigen van oppervlakken met
gereedschap met een lange steel.
Technieken voor dispersie in de lucht (=
verstuiving) door middel van bijvoorbeeld
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PROC
13

Behandeling van voorwerpen
door onderdompelen en
overgieten

PROC19 Handmatig mengen

PROC28 Handmatig onderhoud (reiniging
en reparatie) van machines

samengeperste lucht, hydraulische druk of
centrifugeren, van toepassing voor vloeistoffen
en poeders. Spuiten van stoffen/mengsels
voor oppervlaktecoating, kleefmiddelen, glansen reinigingsmiddelen, luchtverfrissers,
zandstralen. De vermelding "buiten industriële
omgevingen" is bedoeld om het onderscheid
te maken indien niet kan worden voldaan aan
de voorwaarden in PROC7. Er wordt niet
bedoeld dat de activiteit alleen kan
plaatsvinden in niet-industriële locaties.
Behandeling van voorwerpen door
onderdompelen, overgieten, afzinken,
impregneren, uitwassen of inwassen van
stoffen. Dit omvat het hanteren van
behandelde objecten (bijvoorbeeld van en
naar de behandelinstallatie, nadrogen,
galvaniseren). De economische levensduur
van het voorwerp na de behandeling dient
afzonderlijk te worden gerapporteerd.
Dit betreft taken waar blootstelling van handen
en onderarmen kan worden verwacht; er
kunnen geen gespecialiseerde werktuigen of
specifieke beheersing van blootstelling worden
ingezet met uitzondering van PBM.
Voorbeelden zijn het handmatig mengen van
cement en pleister bij bouwwerkzaamheden of
het mengen van haarverf- en - bleekmiddelen.
Dit betreft onderhoud voor gebruik waarbij het
onderhoud niet reeds opgenomen is in een
van de overige procescategorieën. De
categorie omvat bijvoorbeeld: • activiteiten
waarbij gesloten systemen worden geopend
en mogelijk worden betreden voor reiniging •
over het algemeen
gespecialiseerde/afzonderlijke reinigingstaken
die worden uitgevoerd op shift- of minder
frequente basis (bijvoorbeeld tussen
individuele productiebatches in) • verwijderen
van spatten rond machines en toestellen
verwijderen van filters of materiaal uit filters •
reinigen van vloeren die niet direct rond de
machines en toestellen liggen maar alsnog
moeten worden gereinigd bijvoorbeeld
vanwege afzetting van stof bij het hanteren
van een stoffig product

Tabel 4: PROC's uit de volledige lijst in het ECHA R12-handleiding
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Bijlage III: PROC-hiërarchie
Wanneer ECETOC TRA wordt gebruikt, kan het PROC-hiërarchiesysteem worden toegepast.
Aangezien ECETOC TRA specifieke blootstellingsstandaarden voor elke PROC bevat, werd
een hiërarchisch systeem van PROC-sets vastgelegd waarin de blootstelling vergelijkbaar is.
De Europese Federatie voor chemische stoffen (Cefic) heeft deze hiërarchische benadering
verder toegelicht in een handleiding over communicatie met uitgebreide SDS's13.
De bedoeling van de PROC-hiërarchie is aan te tonen dat als een bepaalde PROC veilig is
voor een bepaalde set van voorwaarden, een andere PROC ook veilig is voor dezelfde set van
voorwaarden. De hiërarchische relatie tussen PROC's is alleen geldig wanneer dezelfde set
voorwaarden van toepassing is (b.v. industriële/professionele context, duur van de activiteit,
type ventilatie, concentratie in het mengsel, vluchtigheid/stofgehalte, ongeacht op
ademhalingsbeschermingsmiddelen vereist zijn of niet, enz.). De PROC-hiërarchie is een
hulpmiddel om downstreamgebruikers te helpen na te gaan of hun gebruik gedekt wordt door
het blootstellingsscenario (ES) van de stof, ook al is het mogelijk dat een specifieke PROC
niet in het ES vermeld wordt.
Onderstaande figuur toont schematisch drie groepen PROC's met vergelijkbare blootstelling.

Figuur 7: PROC-hiërarchie voor institutioneel gebruik beoordeeld met ECETOC TRA4 4.
Volgens figuur 6 kan bijvoorbeeld verondersteld worden dat:
-

Als in een blootstellingsscenario PROC 19 veilig is, zullen PROC 10 en PROC 13 onder
dezelfde omstandigheden eveneens veilig zijn.

Cefic-DUCC-FECC-Concawe: Berichten om in de toeleveringsketen te communiceren over uitgebreide
veiligheidsinformatiebladen voor stoffen II (definitieve versie 13 juli 2011). Beschikbaar op:
http://www.cefic.org/Documents/IndustrySupport/Cefic%20communicatie%20on%20on%20extSDS_130711.pdf (Geopend 3004-2014).
13

Version 1.1, June 2018

Page 30 of 31

Handleiding betreffende het veilig gebruik van
detergenten en onderhoudsproducten
volgens REACH

-

Als in een blootstellingsscenario PROC 8a veilig is, zullen PROC 8b, PROC 9 en PROC
15 onder dezelfde omstandigheden eveneens veilig zijn.

-

Als in een blootstellingsscenario PROC 3 veilig is, zullen PROC 20, PROC 2 en PROC
1 onder dezelfde omstandigheden eveneens veilig zijn.

Meer informatie over het PROCEDURE-hiërarchiesysteem is terug te vinden in de CeficDUCC-FECC-Concawe Guidance.
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