
 GUN KWARTSSTOF GEEN ADEMRUIMTE!
www.kwartsstofvrij.be



Wat is kwartsstof ?
Kwarts, of siliciumdioxide, bestaat uit de chemische 
elementen silicium en zuurstof.  Het is één van de meest 
voorkomende stoffen op aarde. De meest gekende vorm 
is zand, dat bijna zuiver kwarts is. Maar ook de meeste 
natuurlijke gesteenten, waaronder bouwmaterialen, 
bevatten kwarts. We noemen materiaal kwartshoudend 
als het meer dan 1,5 % kwarts bevat.

Door te frezen, zagen, boren of slijpen in steenachtige 
materialen komt inadembaar kwartsstof vrij. De hoeveel-
heid vrijgekomen kwartsstof hangt af van de samenstel-
ling van het materiaal en van de mate waarin de binnen-
ruimte wordt geventileerd. 

Risico’s bij blootstelling ?
Kwartsstof is heel fijn stof, dat niet of nauwelijks 
zichtbaar is. Het bestaat uit uiterst kleine onoplosbare 
stofdeeltjes, die bij onvoldoende bescherming diep kun-
nen doordringen in de longen. Dit kan het longweefsel 
beschadigen waardoor kortademigheid, benauwdheid, 
hoesten en pijn in de borst kunnen optreden.

De drie belangrijkste gezondheidsproblemen zijn : 

•	 Irritatie van de luchtwegen: Inademing van kwarts-
stof kan kortademigheid veroorzaken, waardoor 
irritaties aan de luchtwegen kunnen ontstaan.

•	 Longaandoeningen: Bij langere blootstelling kan 
men stoflongen of silicose krijgen waarbij het 
longweefsel minder elastisch wordt. Stoflongen zijn 
ongeneeslijk. 

•	 Kanker: kwartsstof op zich is niet kankerverwekkend, 
maar zorgt er wel voor dat het longweefsel minder 
elastisch wordt. Daardoor worden andere schadelijke 
stoffen die wel kanker kunnen veroorzaken, zoals 
bv. teer uit tabak,  minder makkelijk uit de longen 
verwijderd.

Blootstelling: wie en hoeveel ?
In de bouwsector heeft bijna iedereen te maken met 
kwartsstof. De ganse directe omgeving bij het bewer-
ken van steenachtige materialen is blootgesteld aan 
kwartsstof. Handelingen zoals zagen, frezen van sleuven, 
uitvlakken, boren, schuren, slijpen, … ja dus ook vegen, 
zorgen voor veel te hoge concentraties kwartsstof.

Enkele cijfers ter verduidelijking : 
•	 De concentratie aan inadembaar kwartsstof bij 

het droog zagen van betonklinkers bedraagt                
3,955 µg/m³.  Bij een blootstelling gedurende 8 uur 
komt dit neer op een overschrijden van de wettelijke 
dosis met factor 40.

•	 Bij het leggen van deze klinkers in nabijheid van het 
zagen wordt je eveneens geconfronteerd met een te 
hoge blootstelling met een factor 10, ook al ben je 
zelf niet aan het zagen.

Praktische oplossingen ?
Welke maatregelen kunnen we alvast nemen om het 
risico en de blootstelling te beperken en zo onze gezond-
heid niet in gevaar te brengen op lange termijn.

•	 Een goede werkvoorbereiding kan bijdragen tot een 
aanzienlijke daling van de ‘vervuilende’ handelingen.

•	 Het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen:
 - Industriële cycloonstofzuigers met H13 filter 
 - Gebruik van adequate stofkappen
 - Werk met water
 - Zorg voor goede ventilatie en aanvoer van  
 zuivere lucht
 - Scherm de werkruimte af van anderen om deze  
 niet bloot te stellen

•	 Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
zoals  gelaatsmaskers

Laat ons met zijn allen streven naar een stofvrije bouw-
werf !

Bron:   NAVB dossier “Gun kwartsstof geen ademruimte”
     www.kwartsstofvrij.be



Cycloonstofzuigers met HEPA-13 filters
De Zweedse fabrikant Pullman Ermator draagt in de bestrijding van te hoge concentraties kwarts-
stof zijn steentje bij. Reeds verscheidene decennia is Pullman-Ermator gespecialiseerd in het ontwik-
kelen van hoogkwalitatieve oplossingen in stofbeheersing. 

Pullman-Ermator heeft unieke cycloonstofzuigers ontwikkeld met 6 belangrijke eigenschappen.  
Hieronder zetten we ze even op een rij voor u:

Manometer
Meet de negatieve druk binnenin 
de cycloon en verwittigt wanneer 
filterreiniging of vervanging aan de 
orde is

HEPA H13 absoluutfilters
Individueel getest en gekeurd 
volgens de Europese standaard 
EN1822 (*). Het stof wordt aan de 
binnenzijde van de filter opge-
vangen, wat het risico op contact 
bij filtervervanging beperkt
 

(*) Alle filters worden individueel DOP getest: 
filterefficiëntie van 99,993 -  99,999 % bij een 
partikelgrootte van 0.3 µm

Jet Pulse filterreiniging
Efficiënte filterreiniging zonder 
het openen van de cycloon

Longopac zaksysteem
Longopac is een 20 meter lange plastiek slurf die in 
ongeveer 25 afzonderlijk afgesloten zakken kan wor-
den afgesneden voor snelle, stofvrije behandeling en 
verwijdering, telkens 40-liter wegwerpzakken - sterk, 
veilig en gebruiksvriendelijk

Polyester fijnfilter
Conische vorm, verstopt 
niet; makkelijk te reinigen 
met jet pulse

Afscheiding
Eerste stap van de filtratie, 
alle zware deeltjes worden 
afgescheiden.  Door de 
klep vallen ze in de longo-
pac zak 



Pullman-Ermator vervaardigt een wijd gamma van HEPA cycloonstofzuigers, industriële zuigers en lucht-
reinigers variërend van 1 kW tot 11 kW.  Er zijn monofaze 230 V modellen, alsook  400 V drie fase model-

len. Alle modellen zijn uitgerust met individueel geteste en gecertificeerde HEPA-filtratie systemen. De 
producten van Pullman-Ermator hebben een reputatie opgebouwd van ononderbroken service, fantasti-

sche filtratie en ongekende duurzaamheid in de bouwindustrie. 
En uiteraard voor het creëren van een gezonde werkplek met zuivere lucht voor u.

Wij noemen het “Clean Air from Sweden”. 

Distributeur  Pullman-Ermator voor Benelux: Decovan Machines | Decovan Benelux bvba | Boomsesteenweg 690 | BE-Wilrijk (Antwerpen)
Tel.: +32 (0) 3 820 72 44 | Fax.: +32 (0) 3 820 72 37 | E-mail : info@decovan.be | www.decovan.be 

Luchtreinigers met HEPA-13 filters
Een revolutie in de strijd tegen rondvliegend stof zijn de luchtreinigers van Pullman-Ermator. 
Deze luchtreinigers zorgen voor een stofvrije omgeving door de lucht meerdere keren per uur 
in de ruimte te filteren.  Ze zijn specifiek voor de bouwsector ontworpen en garanderen de ge-
bruiker een maximaal rendement.

Pullman-Ermator heeft unieke luchtreinigers ontwikkeld met 4 belangrijke eigenschappen.  
Hieronder zetten we ze even op een rij voor u:

HEPA H13 absoluutfilters
Individueel getest en gekeurd 
volgens de Europese standaard 
EN1822 (*). Het stof wordt aan de 
binnenzijde van de filter opgevan-
gen, wat het risico op contact bij 
filtervervanging beperkt

(*) Alle filters worden individueel DOP getest: 
filterefficiëntie van 99,993-99,999 % bij een 
partikelgrootte van 0,3 µm

Polyester fijnfilter
Gemakkelijk te vervangen, optioneel kan 
ook een actieve koolfilter worden geplaatst 
(tegen geurhinder van gassen, solventen, 
etc.)

Waarschuwingslichten
Uitgerust met twee indica-
torlichten met geluidsignaal 
om aan te geven wanneer 
de filters verzadigd of be-
schadigd zijn.

Ventilator
Ventilator met een capaciteit om 10 
maal per uur de lucht in de ruimte te 
doen circuleren. Capaciteit 1000m³/h = 
voor ruimte van 100 m³. 
Uitlaat naar boven gericht, zodat stof 
op de vloer niet terug in ruimte wordt 
geblazen.


