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Infoblad 1370

Regels gebruik oplosmiddelhoudende
verf voor metaal binnen

Mede door toedoen van werkgeversorganisaties en FOSAG is de wet Vervangingsregeling Vluchtige
Organische Stoffen aangepast.

De wetswijziging is per 1 januari 2007 ingegaan. In deze wetswijziging wordt beschreven in welke
uitzonderingssituaties men gebruik kan maken van oplosmiddelhoudende verven op metalen onderdelen.

Sinds 1 januari 2000 is het niet toegestaan met oplosmiddelhoudende verven binnenshuis te schilderen.
Voor bepaalde ondergronden en situaties is dat een probleem. Na het in kaart brengen van een aantal
bijzondere situaties is een bijlage opgesteld met uitzonderingen op de vervangingswetgeving.

Voorbeelden van de uitzonderingen zijn:

- Ernstige verontreinigingen die als gevolg van brand- en rookschade zijn ontstaan.
- Ondergronden met sterk poreuze en poederende ondergronden.

Op bovenvermelde ondergronden is het dus al langer toegestaan om een oplosmiddelhoudende1 verf toe
te passen.

Er is nu een aanvulling gekomen op de bestaande uitzonderingen. Deze betreft de behandeling van
metalen ondergronden waar behandeling met een watergedragen verf niet mogelijk is. Voorbeelden
daarvan zijn:

- De dragende metalen constructie in een overdekt zwembad.
- Pompinstallaties waar koud water doorheen loopt. (condensvorming).
- Metalen onderdelen in een productieproces die dagelijks met hogedruk i.c.m. reinigingsmiddelen

worden gereinigd.

Door de wetswijziging is het nu wel toegestaan deze onderdelen te behandelen met een
oplosmiddelhoudend verfsysteem. Op pagina 2 is een beslisschema opgenomen. Het schema en de
begeleidende teksten (pagina 3) maken duidelijk wanneer er bij binnenwerk oplosmiddelhoudende verf
mag worden gebruikt voor het beschermen van metaal. In alle omschreven gevallen betekent het wel dat
er beschermende maatregelen tegen blootstelling aan vluchtige organische stoffen genomen moeten
worden.
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De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het
volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds
gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien
het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande
middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit
technisch documentatieblad zijn geldigheid.
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