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Problematiek

UBA (German Environment agency) 
headquarters in Dessau

Gebouwd in 2004
18 600 m2 rubberen 

vloerbekleding
Binnenluchtanalyse : 
carcinogene stoffen

Vloerbekleding 
gewijzigd



Problematiek

Emissietesten – rubberen vloerbekleding

Gemeten component
Criterium

(µg/m3)

Resultaat 

(µg/m3)
Kenmerk

1,3-Dichlor-2-propanol ≤ 1 22 EU Carc. Cat. 1B

Napthalene 10 136 LCI (2015)

Bron: Lilian Busse, German Environment Agency 
Roadmap for Healthy Buildings - 1st Step: Harmonisation 

of Health Criteria for Construction Products 



Problematiek

Nieuwe houtskelet woning in Zwevegem

Gebouwd in 2015
Verven met hoge 

VOC emissie

Binnenluchtanalyse :
hoge TVOC

MEKO ! 
Bewoning uitgesteld



MEKO

Problematiek

In situ emissietesten: vloer, muur, plafond

PLAFOND
Criterium

(µg/m3)

Resultaat 

(µg/m3)
Kenmerk

TVOC 1000 802 EU Carc. Cat. 1B

MEKO 20 28 LCI (2015)

MUUR
Criterium

(µg/m3)

Resultaat 

(µg/m3)
Kenmerk

TVOC 1000 1496 AgBB

Texanol 600 99 LCI (2015)

Texanol

Bron: WTCB

Bron: WTCB



Problematiek

Gemeten component

Richtwaarde Vlaams 

Binnenmilieubesluit

(µg/m3)
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TVOC 200 437 238 121 420 318 455 382

Formaldehyde 10 26 26 43 28 17 26 31

Som andere aldehyden 20 14 33 32 10 38 50 78

Gemiddelde resultaten recente Vlaamse binnenlucht studies Zeer courante problematiek

Gebruiksfase Nieubouw / Renovatie



Voorbeeld: Vluchtige organische stoffen in Franse woningen tussen 2003 en 2005 (campagne OQAI).  

http://www.air-serenity.com/health_fr/

Problematiek

I/O – ratio (indoor air VOC / outdoor air VOC) > > 1 VOC pollutie =  binnenlucht problematiek

http://www.air-serenity.com/health_fr/


Beperken VOC concentraties in de binnenlucht

- Voldoende ventilatie

- Broncontrole

Problematiek

Recente studie luchtkwaliteit in energie-
efficiënte woningen en schoolgebouwen

Luchtdichtheid van gebouwen 
is sterk toegenomen

Ventilatie zorgt voor afvoer 
binnenluchtpolluenten

Maar (voldoende) ventilatie 
alleen is onvoldoendeMeer info: presentatie Samuel Caillou (WTCB) 

12 december



Beperken VOC concentraties in de binnenlucht

- Voldoende ventilatie

- Broncontrole

Problematiek

Meubilair :

Gebruiksproducten :

Aanwezigheid, 
activiteiten :

Bouwmaterialen :

• Grote oppervlakken

• Permanent

• Wetgevend kader al 
aanwezig ➔ CPD



Problematiek

1. VOC emissie bouwmaterialen

2. Strategie voor beoordeling van de VOC emissies

3. Technieken voor monsterneming en meting

4. Luchtzuiverende bouwmaterialen

Inhoud



1) Welke bouwmaterialen zijn relevant ?

Drie criteria: 

• Aanwezigheid van VOC (solventen, additieven, monomeren, …)

• Contact met de binnenlucht

• In gebouwen met menselijke bezetting (woning, bureau, school, …) 

VLOERBEKLEDINGSMATERIALEN

• Soepele vloerbekleding (vinyl, PVC, linoleum, kurk, rubber, …)

• Textiel vloerbekleding (vaste tapijten)

• Harsvloeren (coatings, harsmortelvloeren, steentapijten, terrazzo, …)

• Houten of uit hout bestaande vloerbedekking (parket, plankenvloer, laminaat, 
houtvezelplaten, spaanplaten, multiplexplaten, …)

• Keramische of cementtegels met decoratieve afwerking (patroontegels)

VOC emissies bouwmaterialen



1) Welke bouwmaterialen zijn relevant ?

Drie criteria: 

• Aanwezigheid van VOC (solventen, additieven, monomeren, …)

• Contact met de binnenlucht

• In gebouwen met menselijke bezetting (woning, bureau, school, …) 

VOC emissies bouwmaterialen

WAND- EN PLAFONDBEKLEDINGSMATERIALEN

• Muur- en plafondverven (acrylaten, epoxy, PU, vinyl, alkyden, …)

• Wand- en plafondpanelen uit kunststof (PVC, polystyreen, melamine, …) 

• Houten of uit hout bestaande wand- en plafondpanelen

• Keramische of cementtegels met decoratieve afwerking (patroontegels)



1) Welke bouwmaterialen zijn relevant ?

Drie criteria: 

• Aanwezigheid van VOC (solventen, additieven, monomeren, …)

• Contact met de binnenlucht

• In gebouwen met menselijke bezetting (woning, bureau, school, …) 

VOC emissies bouwmaterialen

NIET-METALLISCHE BEVESTIGINGSMATERIALEN

• Lijmen voor soepele vloer-, wand- en plafondbekleding

• Parket- of laminaatlijmen

• Harsmortels of hars-gemodificeerde cementmortels

• Zelfklevende membranen



1) Welke bouwmaterialen zijn relevant ?

Drie criteria: 

• Aanwezigheid van VOC (solventen, additieven, monomeren, …)

• Contact met de binnenlucht

• In gebouwen met menselijke bezetting (woning, bureau, school, …) 

VOC emissies bouwmaterialen

AFWERKINGSPRODUCTEN

• Vernissen en oliën voor houten of uit hout bestaande materialen 

• Impregnatieproducten voor poreuze ondergronden (beton, chape, 
natuursteen, ..)

• Afdichting- en voegkitten (acrylaten, siliconen, MS-polymeren, PU, …)



1) Welke bouwmaterialen zijn relevant ?

Drie criteria: 

• Aanwezigheid van VOC (solventen, additieven, monomeren, …)

• Contact met de binnenlucht

• In gebouwen met menselijke bezetting (woning, bureau, school, …) 

VOC emissies bouwmaterialen

BINNEN-ISOLATIEMATERIALEN (GEEN RECHTSTREKS CONTACT MET BINNENLUCHT)

• Isolatieplaten (PUR, PIR, EPS, XPS, kurk, …)

• Spuitisolatie/isolatieschuim (gespoten PUR, …)

• Inblaasisolatie (cellulose, houtvezels, glaswol, …)



2) Welke chemische polluenten worden uitgestoten?

VOC emissies bouwmaterialen

12 chemische families

VVOC – VOC - SVOC

Voorbeelden

(Bron: Wolkoff 1995, VOCs measured from common building materials )

0°C à 50-100°C 50-100°C à 240-260°C240-260°C à 360-400°C

Very volatile Volatile Semi-volatile
VVOC - COVV VOC - COV SVOC - COSV

Hydrocarbures aromatiques

(Benzène, toluène, xylène, styrène)

Hydrocarbures aliphatiques (alcanes)

Terpènes (a-pinène, limonène)

Alcools aliphatiques  (éthanol, butanol)

Alcools aromatiques (phénol)

Glycols, éthers et esters de glycol

Aldéhydes (Formaldéhyde, 

acétaldéhyde)

Cétones (acétone)

Acides (acide acétique)

Hydrocarbures chlorés 

(Dichlorométhane)

Esters et lactones (acétate de vinyle)

Phtalates

+- 900 stoffen



3) Welke factoren bepalen het emissiegehalte van een bouwmateriaal?

• Gehalte aanwezige VOC

• Vluchtigheid aanwezige VOC

• Aggregatietoestand & matrix van het materiaal

(vast-vloeistof; sterkte bindingen)

• Interactie met ondergrond

• Dikte van het materiaal 

Karakteristieken van het bouwmateriaal (& van de VOC’s) 

VOC emissies bouwmaterialen

0°C à 50-100°C 50-100°C à 240-260°C240-260°C à 360-400°C

Very volatile Volatile Semi-volatile
VVOC - COVV VOC - COV SVOC - COSV

• Geval 1 –
poreuze 
ondergrond

• Geval 2 –
inerte 
ondergrond

Emissie 
propaandiol

Bron: Patrice Blondeau. Caractérisation et modélisation des transports de 

polluants dans les environnements intérieurs. Engineering Sciences. 

Université de La Rochelle, 2008.



3) Welke factoren bepalen het emissiegehalte van een bouwmateriaal?

VOC emissies bouwmaterialen

Omgeving

• Temperatuur

• Relatieve luchtvochtigheid

• (Luchtsnelheid)

• Aanwezigheid (andere) polluenten

(ozon, fijn stof, …)

(Bron: Lee & Kim, 2012)
(Bron: Ouaret et al., 2014)

(Bron: Nicolas et al., 2003)

Karakteristieken van het bouwmateriaal (& van de VOC’s) 



3) Welke factoren bepalen het emissiegehalte van een bouwmateriaal?

VOC emissies bouwmaterialen

Omgeving

Karakteristieken van het bouwmateriaal (& van de VOC’s) 

Tijd

(Bron: onbekend)



4) Primaire vs. secundaire VOC emissies 

Primaire VOC emissie Emissie van vrije of zwak gebonden VOC uit het materiaal

(solventen, additieven, restmonomeren, antioxidanten, 

weekmakers, …)

Secundaire VOC emissie Emissie van oorspronkelijk gebonden (fys. / chem.) VOC

Emissie van reactieproducten na chemische alteraties

VOC vorming via chemische reacties in de binnenlucht 

VOC emissies bouwmaterialen

Oxidatie van ongesatureerde
vetten (bv. lijnzaadolie)

Ozon-geïnduceerde
terpeen – aldehyde reacties

Microbiologisch 
geïnduceerde reacties



Conclusie

• Vloerbekleding

• Muurbekleding

• Bevestigingsproducten

• Binnen-isolatiematerialen

• Afwerkingsproducten (voegkit, ..)

Talrijke bouwmaterialen vormen een mogelijke VOC bron

VOC emissies bouwmaterialen

• Bevatten organische stoffen

• Contact binnenlucht

• Gebouwen met personen

Emissie-gehalte van een materiaal :

• Afhankelijk omgevingsfactoren (T, RH, andere polluenten, ..)

• Variatie in tijd (neemt af)

Enorme verscheidenheid aan uitgestoten VOC-stoffen



Problematiek

1. VOC emissie bouwmaterialen

2. Strategie voor beoordeling van de VOC emissies

3. Technieken voor monsterneming en meting

4. Luchtzuiverende bouwmaterialen

Inhoud



1) Op basis van het gehalte aan VOC’s ??

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

VOC-inhoud ≠ VOC-emissies !!!

EU Decopaint Richtlijn 2004/42/EC

Grenswaarde voor VOS’en in verven 

en vernissen

VOC-inhoud (g/l verf) 



Hoeveelheid VOC in de 

samenstelling van de verf. 

VOC-emissie (µg/m³ lucht) 



VOC-gehalte afgegeven in de binnenlucht 

na het aanbrengen van de verf.

• Objectief: Verminderen ozon-precursoren

• Dus niet verbetering binnenluchtkwaliteit

• Beperkte definitie VOC (kookpunt < 250°C)

• Geen substantie-specifieke criteria

VOC-inhoud kan niet worden 

gebruikt om raming te maken 

van de VOC emissie

Bron: Mason & Ceragioli – UL AQS: Paint Volatile Organic Compound 

Emissions and Volatile Organic Compound Content Comparison Study



CONCENTRATIE REFERENTIE KAMER   – concentratie die het materiaal zou veroorzaken in een 

theoretische referentie kamer (µg/m3)

2) Hoe kwantificeren we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

SPECIFIC EMISSION RATE (SER) – specifieke emissiesnelheid per oppervlakte eenheid (µg/m2.h)

Oppervlak S 

(m²)

Vloer 12

Plafond 12

1 deur 1.6

1 venster 2

Muren (zonder deur of venster) 31.4

Aansluitingen (kleine oppervlakken) 0.2

Luchtverversingsgraad: 
0,5 / uur

Emissiegehalte in functie van oppervlak

Link met gezondheidsrisico’s



3) Bij welk ‘scenario’ bepalen we VOC emissies ?

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

GESTANDAARDISEERDE OMGEVINGSCONDITIES

PARAMETER EN 16516 EN 717-1

Luchtverversing (zuivere lucht) 0.5 h-1 1 h-1

Temperatuur 23°C 23 °C

Relatieve luchtvochtigheid 50 % 45 %

Luchtsnelheid 0.1 – 0.3 m/s 0.1 – 0.3 m/s

GESTANDAARDISEERDE OUDERDOM 

• Vaste materialen: vanaf fabricatie 
• Materialen in vloeibare of pasta-vorm: vanaf applicatie + droogtijd (EN 16402)

Korte termijn Na 3 dagen

Lange termijn Na 28 dagen

GESTANDAARDISEERD OPPERVLAKTE MATERIAAL (BELASTINGSGRAAD)

(EN 16516)
Oppervlak S 

(m²)

Belastingsgraad

L = S/V (m²/m³)

Vloer 12 0.4

Plafond 12 0.4

1 deur 1.6 0.05

1 venster 2 0.07

Muren (zonder deur of venster) 31.4 1

Aansluitingen (kleine oppervlakken) 0.2 0.007

Aangegeven in wetgeving of label-vereisten

VLOEIBARE MATERIALEN ➔ GESTANDAARDISEERDE ONDERGROND 
• Inert
• Niet-poreus



3) Bij welk ‘scenario’ bepalen we VOC emissies ?

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

GESTANDAARDISEERDE OMGEVINGSCONDITIES

GESTANDAARDISEERDE OUDERDOM 

GESTANDAARDISEERD OPPERVLAKTE MATERIAAL (BELASTINGSGRAAD)

VLOEIBARE MATERIALEN ➔ GESTANDAARDISEERDE ONDERGROND 

2005: Mandaat (M/366)

Horizontale 

testmethode uitwerken  



3) Bij welk ‘scenario’ bepalen we VOC emissies ?

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

GESTANDAARDISEERDE OMGEVINGSCONDITIES

GESTANDAARDISEERDE OUDERDOM 

GESTANDAARDISEERD OPPERVLAKTE MATERIAAL (BELASTINGSGRAAD)

VLOEIBARE MATERIALEN ➔ GESTANDAARDISEERDE ONDERGROND 

Emissie van een bouwmateriaal  

Concentratie van een VOC stof 

die het materiaal zou veroorzaken 

indien het wordt aangebracht in 

de theoretische referentiekamer 



Op één welbepaald tijdstip

≠ VOC-emissie in reël gebruik

• OK - vergelijking materialen

• OK - vergelijking met emissie criteria

• Niet OK – simulatie reële binnenluchtpollutie



4) Hoe evalueren we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

Grote verscheidenheid aan verschillende stoffen (+- 900)

• Onschadelijk bv. Ethanol

• Stoffen met invloed op ademhalingsorganen bv. Formaldehyde

• Stoffen met invloed op zenuwstelsel bv. Xylene

• Allergene stoffen bv. Limonene, α-pinene

• Carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen bv. Benzene, trichlorethylene

STERK VARIABELE INVLOED OP GEZONDHEID

GEZONDHEIDSEFFECTEN ~ KORTE BLOOTSTELLING

GEZONDHEIDSEFFECTEN ~ LANGDURIGE BLOOTSTELLING

JONGE KINDEREN & OUDEREN ZIJN EXTRA GEVOELIG

Duizeligheid, misselijkheid, hallucinaties, concentratiestoornissen, irritatie van ogen en luchtwegen, onderdrukking 
of prikkeling van het centrale zenuwstelsel, …

Luchtwegaandoeningen (astma), allergieën, huidaandoeningen, verhoogde kans op kanker, hart- en vaatziekten

Gezondheidseffecten van verschillende aard



4) Hoe evalueren we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

Holistische aanpak

Gehele emissiepatroon !

BEOORDELING INDIVIDUELE STOFFEN

BEOORDELING COMBINATIE VAN DE VERSCHILLENDE STOFFEN

Op basis van toxicologisch onderzoek

Op basis van somparameters

0°C à 50-100°C 50-100°C à 240-260°C240-260°C à 360-400°C

Very volatile Volatile Semi-volatile
VVOC - COVV VOC - COV SVOC - COSV



4) Hoe evalueren we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

BEOORDELING INDIVIDUELE STOFFEN

Objectief: Vastleggen maximale emissie-niveau

van een VOC waarmee geen nadelige 

gezondheidseffecten geassocieerd zijn

CARCINOGENE 

STOFFEN

Consensus

• Geen emissie 

na 28 dagen

• In praktijk:
Emissie< 1 µg/m3



4) Hoe evalueren we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

BEOORDELING INDIVIDUELE STOFFEN

Objectief: Vastleggen maximale emissie-niveau

van een VOC waarmee geen nadelige 

gezondheidseffecten geassocieerd zijn

AFSSET/ANSES Protocol – FRANKRIJK

• +- 190 verschillende stoffen

• Afgeleid uit Europese & Franse ‘occupational exposure limit 
values (OEL)’ + binnenlucht richtwaarden uit Canada en USA 

AgBB Protocol – DUITSLAND

• 196 verschillende stoffen

• Afgeleid uit Europese & Duitse 
‘occupational exposure limit values (OEL)’

ANDERE: bv. CREL values – CALIFORNIA (USA)

Aanzienlijke 
verschillen
voor vele 
stoffen



4) Hoe evalueren we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

BEOORDELING INDIVIDUELE STOFFEN

Objectief: Vastleggen maximale emissie-niveau

van een VOC waarmee geen nadelige 

gezondheidseffecten geassocieerd zijn

HARMONISATIE EU-LCI waarden

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/eu-lci/
• LCI 111 stoffen geharmoniseerd

• Nog 80 stoffen tegen 2019

• Gezondheid-gebaseerde richtwaarden om emissie 
na 28 dagen van een enkel product te evalueren

• Gebruikt om veiligheid langdurige blootstelling aan 
een product te beoordelen

• Opgesteld door een groep experten onder een 
mandaat van DG Growth (EU Commission)



4) Hoe evalueren we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

BEOORDELING COMBINATIE VAN 

VERSCHILLENDE STOFFEN

Objectief: Vastleggen maximale emissie-niveau

van een VOC waarmee geen nadelige 

gezondheidseffecten geassocieerd zijn

R (risk) waarde  =  som van alle Ri waarden (Ri waarde  =  Ratio Ci / LCIi )

Σ stoffen zonder LCI waarde

0°C à 50-100°C 50-100°C à 240-260°C240-260°C à 360-400°C

Very volatile Volatile Semi-volatile
VVOC - COVV VOC - COV SVOC - COSV

TVOC

TSVOC

Σ VOC C6 – C16

Σ VOC C16 – C22

Somparameters staan ter discussie wegens geen directe link met gezondheid



5) Hoe beoordelen we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

Nationale wetgevingen Vastleggen welke evaluatie parameters & limieten 

(voor individuele stoffen en somparameters)Vrijwillige productlabels

Overzicht verschillende emissie-criteria na 3 dagen (korte termijn blootstelling)

Bron EUROFINS –
https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/services/testing/voc-testing/emissions-into-indoor-air-limit-values/summary-european-voc-limits/



5) Hoe beoordelen we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

Nationale wetgevingen Vastleggen welke evaluatie parameters & limieten 

(voor individuele stoffen en somparameters)Vrijwillige productlabels

Overzicht verschillende emissie-criteria na 28 dagen (lange termijn blootstelling)        1/2  

https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/services/testing/voc-testing/emissions-into-indoor-air-limit-values/summary-european-voc-limits/



5) Hoe beoordelen we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

Nationale wetgevingen Vastleggen welke evaluatie parameters & limieten 

(voor individuele stoffen en somparameters)Vrijwillige productlabels

Overzicht verschillende emissie-criteria na 28 dagen (lange termijn blootstelling)        2/2  

https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/services/testing/voc-testing/emissions-into-indoor-air-limit-values/summary-european-voc-limits/



5) Hoe beoordelen we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

CE-markering volgens de Bouwproductenverordening

2005: Mandaat (M/366)

Horizontale 

testmethode uitwerken  

Essential Requirement nr. 3/Basic Work Requirement nr. 3: 

Hygiene, health and the environment: release of dangerous 

substances into (indoor) air, soil and (ground)water



5) Hoe beoordelen we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

CE-markering volgens de Bouwproductenverordening

Geharmoniseerde normen van 
producten met mogelijke impact op IAQ 

moeten gezondheids- en 
hygiëneaspecten omvatten, waaronder 

de emissie van gevaarlijke stoffen, vanaf 
de volgende herziening van de norm die 

voorzien is. 



5) Hoe beoordelen we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

CE-markering volgens de Bouwproductenverordening

NOOD AAN GEHARMONISEERDE EU VOC KLASSEN

Reaction to fire Efl

Release of corrosive substances SR

Wear resistance ≤ AR 1

Bond strength ≤ B1,5

Impact resistance ≥ IR 4

Release of dangerous substances

Decanal 2 µg/m3

2-Methoxy-1-methylethyacetat 630 µg/m3

Ethylbenzol 27 µg/m3

Xylol 110 µg/m3

N-Propylbenzol 66 µg/m3

Trimethylbenzol 282 µg/m3

2-Ethyltoluol 45 µg/m3

4,6-Dimethyl-2-heptanon 36 µg/m3

3-Phenoxy-1-Propanol 130 µg/m3

CE marking
With BWR3

Without classes

Construction Products

Manufacturer XYZ

12345 City – Downtown

14

DoP Reference number

Unique identification code of 

product type

Floor screeds for internal use

Compleet 

onleesbaar

voor

gebruikers 

bouwproducten



5) Hoe beoordelen we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

CE-markering volgens de Bouwproductenverordening

NOOD AAN GEHARMONISEERDE EU VOC KLASSEN

DRAFT DELEGATED ACT 

met 3 VOC classes

Class A1 A2

EU-LCI ratio ≤ 1,0 > 1,0

Class F1 F2 F3

Formaldehyde ≤0,06 mg/m³ ≤ 0,12 mg/m³ > 0,12 mg/m³

Class C1 C2

CMR substances ≤ 0.001 mg/ m³ > 0.001 mg / m³

Klasse op basis LCI waarden (max. Ri)

Klasse formaldehyde

Klasse CMR stoffen

Reaction to fire Efl

Release of corrosive substances SR

Wear resistance ≤ AR 1

Bond strength ≤ B1,5

Impact resistance ≥ IR 4

EU-LCI A1

Formaldehyde F1

CMR C1

CE marking
With BWR3
With classes

……..



5) Hoe beoordelen we de VOC emissie van een materiaal

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie

CE-markering volgens de Bouwproductenverordening

NOOD AAN GEHARMONISEERDE EU VOC KLASSEN

DRAFT DELEGATED ACT 

met 3 VOC classes

Class A1 A2

EU-LCI ratio ≤ 1,0 > 1,0

Class F1 F2 F3

Formaldehyde ≤0,06 mg/m³ ≤ 0,12 mg/m³ > 0,12 mg/m³

Class C1 C2

CMR substances ≤ 0.001 mg/ m³ > 0.001 mg / m³

Klasse op basis LCI waarden (max. Ri)

Klasse formaldehyde

Klasse CMR stoffen

PROBLEEM

Geen somparameters 

(TVOC, R-value, 

TSVOC, …)

Geen zeer lage 

formaldehyde klasse

ONAANVAARDBAAR 

voor aantal lidstaten

To be continued



• VOC concentratie die een bouwmateriaal - onder gestandaarde 

omstandigheden - in theoretische referentiekamer veroorzaakt

• Komt niet noodzakelijk overeen met emissie in reële omstandigheden

• Evaluatie :

• Beoordeling via grenswaarden (wetgeving en/of labels)

• TOEKOMST : VOC emissie criteria via bouwproductenverordering en 

Europese emissieklassen  ➔ CE markering

Conclusie

• Individuele stoffen (CMR, LCI)

• Somparameters (R-value, TVOC, TSVOC, Σ stoffen zonder LCI)

VOC emissie bouwmaterialen wordt bepaald via emissietesten

Strategie voor beoordeling van de VOC emissie



Problematiek

1. VOC emissie bouwmaterialen

2. Strategie voor beoordeling van de VOC emissies

3. Technieken om VOC emissies te meten

4. Luchtzuiverende bouwmaterialen

Inhoud



1) Conditionering testmateriaal in ‘testkamer’ (of ‘-cel’)

o Continue luchtverversing (zuivere lucht) – genormaliseerd debiet

o Genormaliseerd T, RH en luchtsnelheid

2) Luchtbemonstering van de ‘testkamer’

3) VOC analyse van bemonsterde lucht (TVOC, target VOCs, non-target VOCs) 

4) Berekenen van de bijdrage aan VOC concentraties in een referentie kamer 

1) Algemene werkwijze

VOC emissietesten



▪ Genormaliseerde proeven (EN 16516, EN 717-1, ISO 16000-6) : testkamermethode

2) Verschillende type emissietesten

VOC emissietesten

Beoordeling van een bouwmateriaal mbt. eisen wetgeving / label

Testkamer ≥ 20 l

Bevochtigde en 
gezuiverde perslucht

PARAMETER Waarde

Luchtverversing (zuivere lucht) 0.5 h-1

Temperatuur 23°C

Relatieve luchtvochtigheid 50 %

Luchtsnelheid 0.1 – 0.3 m/sSysteem WTCB : 
4 x 250 l



▪ Genormaliseerde proeven (EN 16516, EN 717-1, ISO 16000-6) : testkamermethode

2) Verschillende type emissietesten

VOC emissietesten

Beoordeling van een reeds uitgevoerd bouwmateriaal

▪ In situ proeven  via de testcelmethode (ISO 16000-10)

In situ emissie analyse 
vloerbekleding

In situ emissie analyse 
wandbekleding

Toevoerlucht = 
omgevingslucht, gezuiverd 

via adsorptiebuisje 

FLEC testcel - schematisch

Kan ook als alternatieve labo-methode worden gebruikt

Bron: 
CHEMATEC



▪ Genormaliseerde proeven (EN 16516, EN 717-1, ISO 16000-6) : testkamermethode

2) Verschillende type emissietesten

VOC emissietesten

Snelle screening van de emissie (identificatie, semi-kwantitatieve analyse)

▪ In situ proeven  via de testcelmethode (ISO 16000-10)

▪ Eenvoudige methode : microkamermethode (ISO 16000-25, ISO 12219-3 )

De microkamer (µ-kamer of µ-CTE)

➢ Verschillende individuele kamers 

worden tegelijk gescand door een 

gecontroleerd lucht- of gasdebiet

➢ Snelle analyse van de emissies 

van VOS en SVOS en/of 

formaldehyde in de materialen.

➢ Werkt tussen kamertemperatuur 

en 250°C 



3) Werkwijze testkamermethode (EN 16516)

VOC emissietesten

1) Voorbereiding proefstukken

• Emissietest op individuele materialen (of kit van materialen die samen verkocht wordt)

• Vaste materialen

o Bemonstering onmiddellijk na productie

o Luchtdicht verpakken en verzenden

o Openen + maatafwerking net voor start test

• Oppervlak (loading factor) in functie van toepassing

• Vloeibare (of pasta-vormige) materialen

o Applicatie op inerte, niet-poreuze

ondergrond (bv. inox, glas)

o Uitvoering en laagdikte volgens TF

o Pre-conditionering periode volgens EN 16402

TYPE PRODUCT
Pre-conditionering

periode

Verven, vernissen

& lakken
3 dagen

Pleisters 3 dagen

Vloercoatings 7 dagen

TOEPASSING IN REFERENTIEKAMER (30 M3)
Oppervlak

S (m²)

Loading factor

L = S/V (m²/m³)

Staal oppervlak –

kamer 250 l (cm2)

Vloer of plafond 12 0.4 1000

Muren 31.4 1 2500

Kleine oppervlakken (deur, raam, ...) ± 1.5 0.05 125

Zeer klein oppervlakken (kit, …) ± 0.2 0.007 17.5



3) Werkwijze testkamermethode (EN 16516)

VOC emissietesten

2) Conditionering in testkamer

• Proefstuk wordt geplaatst in geventileerde testkamer

• Genormaliseerde omgevingscondities (+ registratie) 

PARAMETER Waarde

Luchtverversing (zuivere lucht) 0.5 h-1

Temperatuur 23°C

Relatieve luchtvochtigheid 50 %

Luchtsnelheid 0.1 – 0.3 m/s



3) Werkwijze testkamermethode (EN 16516)

VOC emissietesten

3) Bemonstering VOC emissies

• Standaard bemonstering na 28 dagen

(∼ lange termijn emissie)

• Eventueel ook bemonstering na 3 dagen

(∼ korte termijn emissie)

• VOC componenten ➔ adsorptie op inox buisje met Tenax TA

• C1 – C4 aldehyden en ketonen ➔ derivatisatie op 2,4-DNPH patroon

Bron: Sigma-Aldrich

Bron: Sigma-Aldrich



3) Werkwijze testkamermethode (EN 16516)

VOC emissietesten

4) Analyse luchtmonsters - apparatuur

• VOC componenten (Tenax TA) ➔ TD-GC-MS

• C1 – C4 aldehyden en ketonen (2,4-DNPH) ➔ UV-HPLC

Geïdentificeerde VOC Retentietijd (min)

Tolueen 9.5

Butylacetaat 11.8

1-ethyl-2-methyl benzeen 18.2

Fenol 19.1

1,2,4 trimethylbenzeen 19.5

2- ethylhexylacrylaat 27.8

Bron: WTCB

Bron: WTCB



3) Werkwijze testkamermethode (EN 16516)

VOC emissietesten

4) Analyse luchtmonsters – VVOC, VOC, SVOC

VVOC ( ZEER VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN )

• Componenten in GC-MS chromatogram met retentietijd < hexaan (C6)

• C1 – C4 aldehyden en ketonen (HPLC methode) : bv. formaldehyde, acetaldehyde, aceton, ..

‘VOC’ ( VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN - sensu strictu )

• Componenten in GC-MS chromatogram met retentietijd hexaan (C6) ≤ … ≤ hexadecaan (C16)

• Componenten opgelijst in annex G van de norm EN 16516

SVOC ( SEMI-VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN )

• Componenten in GC-MS chromatogram met retentietijd hexadecaan (C16) ≤ … ≤ docosaan (C22)

0°C à 50-100°C 50-100°C à 240-260°C 240-260°C à 360-400°C

Very volatile Volatile Semi-volatile
VVOC - COVV VOC - COV SVOC - COSV



3) Werkwijze testkamermethode (EN 16516)

VOC emissietesten

4) Analyse luchtmonsters – identificatie aanwezige VOC

massa-lading ratio - m/Z (kg/C)

Tijd (min)

O.B.V. RETENTIETIJD EN MASSA SPECTRA

Het gemeten massa 
spectrum wordt vergeleken 
met massa spectra in een 

bibliotheek

Bron: NIST library (WTCB)



3) Werkwijze testkamermethode (EN 16516)

VOC emissietesten

4) Analyse luchtmonsters – kwantificatie aanwezige VOC O.B.V. PIEKOPPERVLAKTE

➔ SEMI-KWANTIFICATIE MET TOTAAL IONEN CHROMATOGRAM (TIC) SIGNAAL

➔ A.D.H.V. KALIBRATIE CURVE OPGESTELD VOOR TOLUEEN (∼ TOLUEEN EQUIVALENT)

Tijd (min) massa-lading ratio - m/Z (kg/C)

COMPONENT Kwant. ion (m/z)

Hexaan 57

Tolueen 91

o-xyleen 106

phenol 94

Voorbeelden kwantificatie ionen van
een aantal componenten

• TARGET VOC (VOC met specifieke emissie limieten (∼ zie wetgeving of label)

➔ KWANTIFICATIE MET SPECIFIEK KWANTIFICATIE ION (M/Z) VOOR ELKE COMPONENT

➔ UNIEKE KALIBRATIE CURVE OPGESTELD VOOR ELKE SPECIFIEKE COMPONENT

• NON-TARGET VOC & UNIDENTIFIED VOC

Bron: NIST library (WTCB)



3) Werkwijze testkamermethode (EN 16516)

VOC emissietesten

4) Analyse luchtmonsters – omzetten resultaat naar concentratie in referentie kamer

RESULTATEN ANALYSE LUCHTMONSTERS (➔ concentratie testkamer) 

𝑪𝒕 −𝒂 =
𝒎𝒂

𝑽𝒂

SPECIFIC EMISSION RATE (SER) – specifieke emissiesnelheid per oppervlakte eenheid

𝑺𝑬𝑹𝒂 =
𝑪𝒕 −𝒂 × 𝑨𝑪𝒕

𝑳𝑨𝒕

CONCENTRATIE IN REFERENTIE KAMER 

𝑪𝒓−𝒂 =
𝑺𝑬𝑹𝒂 × 𝑳𝑨𝒓

𝑨𝑪𝒓

ma = massa component a in luchtmonster (µg)

Va = volume bemonsterde lucht (liter)

ACt = luchtverversing in testkamer (h-1)

LAt = loading factor in testkamer (m2/m3)

LAr = loading factor in referentie kamer (m2/m3)

ACr = luchtverversing in referentie kamer (h-1)

(µg/m3)

(µg/m2. h)

(µg/m3)

Indien loading factor of ventilatiedebiet afwijkt van deze in referentiekamer



3) Werkwijze testkamermethode (EN 16516)

VOC emissietesten

4) Analyse luchtmonsters – Berekening somparameters

TVOC = TOTALE VOC GEHALTE (C6-C16) TSVOC = TOTALE SVOC GEHALTE (C16-C22)

VERSCHILLENDE BEREKENINGSMODALITEITEN (≠ RESULTATEN)

o EN 16516 (BELGIË, CE-markering)

Som alle ‘VOC’ componenten met concentratie ≥ 5 µg/m3, gekwantificeerd via TIC signaal en responsfactor tolueen

o Met specifieke respons factoren voor target componenten (DUITSLAND)

Som alle target ‘VOC’ componenten met concentratie ≥ 5 µg/m3 (gekwantificeerd via authentieke standaarden) en alle non-target ‘VOC’ 

en niet-geïdentificeerde componenten met concentratie ≥ 5 µg/m3 (gekwantificeerd via TIC signaal en responsfactor tolueen) 

o Totale chromatogram oppervlak (FRANKRIJK)

Massa equivalent van het totale TIC signal tussen C6 en C16, gekwantificeerd via TIC signaal en responsfactor tolueen

R (risk) waarde  =  som van alle Ri waarden (Ri waarde  =  Ratio Ci / LCIi )

Σ stoffen zonder LCI waarde

Geïdentificeerde en niet-geïdentificeerde componenten met concentratie ≥ 5 µg/m3 (gekwantificeerd via TIC signaal en responsfactor tolueen



4) Aandachtspunten bij interpretatie proefrapport

VOC emissietesten

• Voorbereiding proefstuk 

o Vloeibare materialen: applicatie conform technische fiche (laagdikte !!) en type ondergrond ?

o Vaste materialen: luchtdichte bewaring materiaal tot start test?

• Tijd (termijn emissieproef)

o Bemonstering na 3 of na 28 dagen (of andere)

o Quid pre-conditionering periode (bij vloeibare materialen)

• Test in functie van welke target-components en drempelniveau’s

o bv. Belgische KB vloerbekleding : LCI uit ECA Rapport 29 en AgBB

o …..

• Berekeningsmodaliteiten TVOC (TSVOC) parameter

Wetgeving / label



VOC emissietesten

• Voorbereiding proefstuk

4) Aandachtspunten bij interpretatie proefrapport – voorbeeld PU vernis



VOC emissietesten

• Loading factor, conditioneringscondities en tijd (termijn 

emissieproef)

4) Aandachtspunten bij interpretatie proefrapport – voorbeeld PU vernis



VOC emissietesten

• Target componenten

• Berekening TVOC

4) Aandachtspunten bij interpretatie proefrapport – voorbeeld PU vernis



VOC emissietesten

➔ Resultaten emissiegehalte: 

• Concentraties in referentie kamer

• Aanduiding ID-categorie per component

Evaluatie tov. drempelniveaus 

Product voldoet

4) Aandachtspunten bij interpretatie proefrapport – voorbeeld PU vernis



Conclusie

VOC emissietesten

Verschillende emissiemethoden (testkamer, testcel, microkamer)

In functie van de vraag (referentie methode, in situ indicatie of snelle screening

Individuele emissielimieten (LCI) en berekening somparameters

Vloeibare (of pasta-vormige producten) Applicatie volgens TF !!

In functie van gevraagde wetgeving of label



Problematiek

1. VOC emissie bouwmaterialen

2. Strategie voor beoordeling van de VOC emissies

3. Technieken om VOC emissies te meten

4. Luchtzuiverende bouwmaterialen

Inhoud



Luchtzuiverende materialen

Enkele voorbeelden van luchtzuiverende materialen

Luchtzuivering van VOC polluenten

▪ Photocatalystische / luchtzuiverende muurverven die formaldehyde neutraliseert

▪ Houtvezelplaten bedekt met keratine dat vluchtige stoffen absorbeert

▪ Gipsplaten met zeoliet (katalyserend vermogen dat de polluenten omvormt tot ongevaarlijke stoffen 
zoals CO2 en H2O)

▪ Muurverf zonder solventen die de VOS’en absorbeert en neutraliseert door de toevoeging van silicaten

▪ Verf, zonder nanomaterialen of fotokatalyse, die de formaldehydemoleculen filtreert

▪ Verf met innoverende technologie (zonder nanomaterialen en zonder noodzaak van daglicht) die de 
belangrijke polluenten in de binnenlucht vasthoudt en elimineert:  formaldehyde en acetaldehyde

▪ ….



Luchtzuiverende materialen

Verschillende technieken (oorsprong uit industriële processen)

Luchtzuivering van VOC polluenten

• Fotokatalyse

• Adsorptie

• Filtratie

• (non-thermal) plasma reactoren

• UV-germicidal irradiatie (sterilisatie)

• Ozonatie

• Electrostatische precipitator

Technieken niet 

geschikt voor 

luchtzuiverende 

bouwmaterialen

Afbraak componenten onder 
invloed van licht

Adhesie van gaspartikels aan oppervlak 
vaste stof via nieuwe chemische bindingen

Mechanische separatie van 
partikels uit een gas

Afbraak via plasma-gegenereerde 
radicalen en ionen 

Micro-organismen gedood via 
adsorptie van UVC licht

Oxidatie van polluenten 
geïnduceerd door ozon

Polluenten worden elektrisch 
geladen en verzameld

Interessant

Werkt niet voor 

chemische polluenten



Luchtzuiverende materialen

Verschillende technieken (oorsprong uit industriële processen)

Luchtzuivering van VOC polluenten

• Fotokatalyse
Afbraak componenten onder 

invloed van licht

Bron: Catalysts 2013, 3(1), 189-218; 
doi:10.3390/catal3010189 

Principe

➢ Adsorptie van VOC, zuurstof en waterdamp op een 

halfgeleidend materiaal (titaandioxide - TiO2).

➢ Decompositie via fotokatalytische oxidatie

➢ Desorptie van de CO2 en de waterdamp.

Problemen en beperkingen

➢ UV licht slechts 5 – 8 % van aanwezige licht 

(gedopeerde katalysatoren)

➢ Deactivatie van katalysator sites (bv, door partikel 

polluenten, vochtigheid, .. ➔ regeneratie nodig

➢ Vorming (potentieel meer toxische) bijproducten

➢ Beperkte efficiëntie bij luchtsnelheden in reële 

omstandigheden

➢ Geen standaard beoordeling procedures
Bron: Molecules 2016, 21(56): 

doi: 10.3390/molecules21010056



Luchtzuiverende materialen

Verschillende technieken (oorsprong uit industriële processen)

Luchtzuivering van VOC polluenten

Afbraak componenten onder 
invloed van licht• Fotokatalyse

• Adsorptie
Adhesie van gaspartikels aan oppervlak 

vaste stof via nieuwe chemische bindingen

Bron: Slides University of Johannesburg – Department Applied Chemistry
https://www.slideshare.net/Kamyaparashar/adsorption-presentation-44669901

Principe

➢ Chemisch binden van VOC aan reactief 

oppervlak

➢ Geen vorming bijproducten

Problemen en beperkingen

➢ Weinig efficiënt voor lichte VOC’s

➢ Saturatie van beschikbare sites

➢ Geen standaard beoordeling procedures



Luchtzuiverende materialen

Conclusie: meer vragen dan antwoorden

Luchtzuivering van VOC polluenten

✓ Geen standaardcriteria, geen certificatie ➔ onduidelijkheid representativiteit beschikbare testdata

(voor autonome luchtzuiveringssystemen Europese norm: EN 16846-1 – gesloten testkamer)

✓ Geen dimensioneringsregels voor luchtzuiverende materialen

✓ Wat met het behoud van de prestaties in de tijd?

(accumulatie van subproducten, vuil worden (geen uitloging door regen binnen))

✓ Invloed van milieuparameters (T°, vochtigheid, verlichting, andere polluenten)

✓ Wetenschappelijke literatuur is sceptisch: vorming – mogelijk toxische bijproducten !!!

✓ Vermoeden van toxiciteit en carcinogeniteit van de nanopartikels van titaandioxide (PCO)



Luchtzuiverende materialen

Meer informatie

Luchtzuivering van VOC polluenten

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=projects&sub=c-watch

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=projects&sub=c-watch



Synthese

VOC UITSTOOT BOUWMATERIALEN

➢ Vele bouwmaterialen stoten VOC uit (ratio I/O > 1)

➢ Zeer grote verscheidenheid aan polluenten

➢ Complex afgifteproces  ➔ in functie van tijd, omgevings-factoren, 

secundaire effecten, ..

➢ Gezondheidsrisico’s ten gevolge van chronische blootstelling

NOOD AAN BRONCONTROLE GEBRUIK LAGE-EMISSIE MATERIALEN



Synthese

STRATEGIE BEOORDELING VOC EMISSIE

➢ Gehalte aan VOC is geen goed criteria

➢ OBJECTIEF: Bepalen concentratie die product in theoretische 

referentiekamer zou veroorzaken (µg/m3)

➢ ≠ emissie in reële omstandigheden

➢ Vergelijking met limieten (individuele stoffen en somparameters)

➢ Wetgeving (Belgie, Duitsland - AgBB, Frankrijk – label)

➢ Vrijwillige lage-emissie labels (Blue Angel, Emicode, ..)

➢ Emissie criteria in prestatieverklaring bouwmaterialen (DoP)

OP DIT MOMENT VERSCHILLENDE BEOORDELINGSSCHEMA'S

NABIJE TOEKOMST EU HARMONISATIE (VOC CLASSES, CE-MARKERING)



Synthese

VOC EMISSIETESTEN

➢ Diverse type testen

➢ Testkamer : Geharmoniseerde testen

➢ Testcel: In situ (of alternatieve labo methode)

➢ Microkamer: Snelle screening

➢ Oktober 2017 : publicatie EN 16516 

OBJECTIEVE VERGELIJKING EMISSIE BOUWMATERIALEN



BBRI@Greenbizz.Brussels



BBRI@Greenbizz.Brussels

● Technological guidance on Eco-construction and sustainable 
development
in Brussels-Capital Region
www.cstc.be/go/td-duurzaambouwen

● Research infrastructure

► Laboratory for sustainable renovation  & culture heritage 
renovation

► Competence pool Indoor Air Quality & Health

► Future : Test facility Hamster (Hot box-Cold box)

Competence centre sustainable construction

• Building chemistry

• Heating & ventilation

• Microbiology & Health

http://www.cstc.be/go/td-duurzaambouwen


Technologische Dienstverlening
Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

info@bbri.be
www.wtcb.be\go\td-duurzaambouwen

Dieudonné Lefèvrestraat 1
1020 Brussel

 +32 (0)2 529 81 06
 +32 (0)2 653 07 29

Prioritaire thema’s:
• Energie en gebouwen
• Renovatie, erfgoed en onderhoud van gebouwen 
• Akoestisch comfort
• Toegankelijkheid van gebouwen
• Duurzaam materiaalgebruik en afval
• Duurzame houtbouw, groene gevels en daken

• Binnenluchtkwaliteit en gezondheid
• Digital construction
• Technology watch

Missie:
• Rechtstreekse en multidisciplinaire technologische ondersteuning
• Informatieverstrekking en collectieve vorming
• Marktverkenning en innovatiestimulering
• Steun voor de introductie van onderzoeksprogramma’s en de aanvraag van subsidies

Doelgroep:
• Gratis dienstverlening voor alle Brusselse ondernemingen uit de bouwsector

In samenwerking met de 
Confederatie Bouw Brussel Hoofdstad

Gesubsidieerd door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
via InnovIRIS



Tom Haerinck

Pascale Steenhoudt 

Laboratorium “Bouwchemie”, WTCB

Adviseur Binnenluchtkwaliteit & gezondheid

E-mail: th@bbri.be

pst@bbri.be

Contact

Proefstation

Greenbizz

Dieudonné Lefèvrestraat 17
B 1020 Brussel

mailto:th@bbri.be
mailto:pst@bbri.be

