
Cement U wenst 
bijkomende 
inlichtingen?

DIT DOCUMENT WERD OPGESTELD IN SAMENWERKING 
MET DE BELGISCHE CEMENTINDUSTRIE.
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www.febelcem.be

Het «Veiligheidsinformatieblad»
is op aanvraag beschikbaar bij:

P CBR Cementbedrijven NV 
Terhulpsesteenweg 185
1170 Brussel
02/678.32.11 – www.cbr.be

P Holcim (België) NV
Oudstrijdersstraat 56
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02/371.60.15 – www.holcim.be

P CCB Italcementi Group
Grand Route 260
7530 Gaurain-Ramecroix
069/25.25.11 – www.ccb.be

en de 

inzake

chroom VI

Europese richtlijn 
inzake

chroom VI



Verpakt cement
Op de zakken met behandeld cement (*) wordt volgende
mededeling aangebracht : «Dit cement bevat een reductie-
middel voor oplosbaar chroom VI, dat actief is gedurende 
tenminste het aantal maanden vermeld bij de verpakkings-
datum en op voorwaarde dat de verpakking ongeopend is 
en op een droge plaats bewaard wordt.» Aangezien de 
verpakkingsdatum op elke zak wordt vermeld, kan de koper
een eventuele overschrijding van de vervaldatum controleren!
Een goed beheer van de voorraad wordt dus primordiaal. Meer
dan ooit moeten de eerst aangekochte zakken ook eerst 
worden verkocht («first in, first out»).

Bulkcement 
De richtlijn heeft het over cementbereidingen en is dus ook
van toepassing op beton en mortel. Aangezien het cement
aan de bron (*) is behandeld, voldoen alle mengsels die 
tijdens de actieve periode van het reductiemiddel worden
gebruikt, aan de limiet van 0,0002% chroom VI zonder dat de
beton- of mortelproducent speciale maatregelen moet treffen.
De actieve periode is vermeld op elk leveringsdocument van
bulkcement.

Zelfs als het reductiemiddel is uitgewerkt, behoudt het
cement zijn bindende eigenschappen. Aangezien het gehalte
aan chroom VI in dat geval groter kan zijn dan
0,0002% valt elke toepassing van het
cement onder de verantwoordelijkheid
van de gebruiker. Hij moet de nodige
voorzorgen nemen om elk contact
met de huid te voorkomen. 

Een strikt beheer 
van de voorraad

In uw eigen belang: 
beheer uw cementvoorraad in functie 

van uw verkoopvolume.

Leg geen grote voorraden aan vlak 
voor het bouwverlof of de winter.

Met het oog op de bescherming van de werknemers bij het
verwerken van verse mortel en beton keurde de Europese
Unie zopas een nieuwe richtlijn goed, die de bedoeling heeft
het aantal gevallen van chroomallergie te verminderen. 

En als de vervaldatum voorbij is?

Wat zegt de richtlijn ? (2003/53/CE)

De Europese richtlijn die voortaan van toepassing is, schrijft
voor dat “cement en cementhoudende preparaten niet
gebruikt of niet in de handel gebracht mogen worden indien
het gehalte aan oplosbaar chroom VI bij de gehydrateerde
vorm van het cement of het preparaat meer dan 0,0002% van
het totale drooggewicht van het cement bedraagt.”

Het chroom VI van cement kan verminderd worden door de
toevoeging van een reductiemiddel dat de kwaliteit en de

eigenschappen van het product
niet aantast. De werkingsduur
van die stof moet op de 
verpakking of de leverings-
documenten vermeld worden.  

Deze maatregelen zijn niet van
toepassing op de verkoop en
het gebruik van cement in
gecontroleerde, gesloten en vol-
ledig geautomatiseerde proces-
sen, aangezien er in die geval-
len geen gevaar voor contact
met de huid bestaat.

First in

First out

(*) Sommige cementsoorten, zoals wit cement, moeten niet behandeld worden omdat
zij van nature arm aan oplosbaar chroom VI zijn.

De vermindering van het gehalte aan chroom VI doet niets 
af aan de verplichting zich tegen een eventueel contact met 
de cementpap te beschermen, omdat de alkaliniteit altijd een
bron van huidirritatie blijft.

Draag altijd aangepaste handschoenen
als u met cement werkt.


