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VIE DES ENTREPRISES

Alternatieven voor N-methylpyrrolidon (NMP) in  
coatings-, oplos- & ontlakkingsmiddelen

N-methylpyrrolidon (NMP) is een grond-

stof die sinds jaren met succes toegepast 

wordt in oplosmiddelen, coatings, reini-

gingsmiddelen voor het spoelen van lak-

leidingen alsook als vervangingsmiddel van 

dichloormethaan in ontlakkingsmiddelen 

o.a. voor aluminiumlegeringen.

Aan deze tijd komt stillaan een einde!

Sinds lange tijd is de toxische eigenschap 

van NMP bekend en staat deze grondstof 

ter discussie (Reach-beperking 71): bron: 

h t t p s : / / e c h a . e u r o p a . e u / d o c u -

ments/10162/13641/entry_71_how_to_

comply_nl.pdf/58366e2b-63a2-d494-

7c7b-179a38317d11

carcinogene stof.

Het verhandelen van NMP is vanaf 9 

mei 2020 enkel nog mogelijk wanneer de 

blootstellingsgrenzen afgezekerd zijn.

In de praktijk zijn leveranciers van NMP 

of van mengsels die NMP bevatten (C  

0,3 gew.%) verplicht om een chemische 

veiligheidsbeoordeling te verrichten onder 

gebruikmaking van de verplichte DNEL’s 

voor werknemers van 14,4 mg/m3 voor 

blootstelling door inademing en 4,8 mg/kg/

dag voor blootstelling via de huid. 

Leveranciers moeten deze beoordeling 

vastleggen in een rapport en de resultaten 

van de beoordeling (passende gebruiks-

omstandigheden en risicobeheersmaat-

regelen) meedelen in het veiligheidsinfor-

matieblad dat zij aan hun klanten verplicht 

verstrekken. De verplichte DNEL’s moeten 

worden medegedeeld in de veiligheids- 

informatiebladen ongeacht de hoeveel-

heid. 

De druk om NMP te vervangen door 

een minder gevaarlijke stof wordt door 

de beperking aanzienlijk verhoogd. Waar 

mogelijk wordt NMP vervangen door een 

andere grondstof om een zelfde resultaat 

te bekomen.

Met de nieuw ontwikkelde producten in 

de ESKASTRIP-reeks (ontlakkingsmid-

delen) en ESKANOL-reeks (verdunnin-

gen) is dit alvast mogelijk. Met de NMP-

ontwikkeld is voor aluminium velgen en le-

geringen bekomt men korte ontlakkingstij-

den voor diverse soorten van poeders en 

beantwoordt men aan de meest gestelde 

milieunormen.

In de ESKANOL-reeks is een vooron-

derzoek in het laboratorium noodzakelijk 

om af te toetsen dewelke de verdere mo-

gelijkheden zijn.

Haug Chemie Benelux
Peter Heymansi

TQC Sheen nu onderdeel van het 
Industrial Physics Inks & Coatings 
segment
Het Industrial Physics Inks & Coatings seg-

ment biedt apparatuur voor het testen, 

meten en analyseren van inkten, coatings 

en algemene oppervlaktebehandelingen. 

De producten worden gebruikt in vele in-

dustrieën, variërend van coatingproductie, 

infrastructuur en automobiel tot offshore, 

drank/ conserven en algemene productie. 

Merken in dit segment zijn TQC Sheen 

(test- en meetapparatuur voor coatings), 

C&W Specialist Equipment (corrosie- en 

klimaat testkasten) en Fibro system (meet-

apparatuur voor dynamische oppervlakte-

eigenschappen).

De Industrial Physics familie van elkaar aan-

vullende merken is gebouwd door strate-

gische acquisitie. Zo kan Industrial Physics 

klanten overal ter wereld geïntegreerde 

oplossingen bieden die lokaal worden on-

derhouden en technisch vooruitstrevend 

zijn.

Duizenden klanten bouwen op Industrial 

Physics, een leider op het gebied van test-

apparatuur voor verpakking en product-

integriteit, die ervoor zorgt dat producten 

voldoen aan strenge kwaliteits-, veiligheids- 

en wettelijke vereisten. De IP-familie van 

elkaar aanvullende merken biedt geïnte-

greerde oplossingen op wereldschaal met 

lokaal onderhoud  en vooruitstrevende 

technologie.

Industrial Physics is actief in vijf segmen-

-

kingen, inkten en coatings, materiaaltesten 

en productintegriteit. In al deze segmenten 

integreert, verbetert en levert Industrial 

Physics wereldwijd technologieën die es-

sentieel zijn voor het testen van verpak-

kingen en productintegriteit in sectoren 

als de voedselindustrie, farmaceutische in-

dustrie; medische apparatuur; elektronica; 

automobiel branche; ruimtevaart; pulp, pa-

pier en verpakkingsmarkt; kunststoffen en 

polymeren; bouw en civiele techniek; inkt, 

-

bele verpakkingsindustrieën.

TQC Sheen
Lisette Dibbetsi


