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Profielschets: Ethyleenoxide 
 

  

ETHYLEENOXIDE: ONTVLAMBAAR, TOXISCH EN KANKERVERWEKKEND 

 

Ondanks de karakteristieke geur kan ethyleen alleen in zeer hoge concentraties op de werkplek worden 

gedetecteerd. Op dat moment kan het al dodelijk zijn. Omdat ethyleenoxide zelfs bij lage temperaturen kan 

ontvlammen, moet thermische straling in het omringende gebied tot een minimum worden beperkt. 

Beroepsmatige blootstelling aan ethyleenoxide dient voorkomen te worden om de gezondheid van 

medewerkers te beschermen. Dit vereist strikte bewaking van de werkplek. 

 

 

GEBRUIK IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE 

Ethyleenoxide is een tussenproduct bij de productie van chemische 

stoffen zoals ethyleenglycol of ethanolamine. Het wordt voornamelijk 

gebruikt bij de synthese van andere chemische stoffen. Als gevolg van 

de antibacteriële, antivirale en schimmelwerende eigenschappen 

wordt het tevens gebruikt bij de begassing, sterilisatie en desinfectie 

van goederen, silo's en transportcontainers. 

 

Conform EU richtlijn 1272/2008/EC is ethyleenoxide een categorie 1B 

menselijk carcinogeen, of een categorie 1B mutageen. 

 

 

ETHYLEENOXIDE – CHEMISCHE EN FYSIEKE EIGENSCHAPPEN 

Chemische formule C2H4O 

CAS-nr. 75-21-8 

Vorm en kleur: Gasvormig, kleurloos 

Geur: Zoet, etherisch 

Grenswaarde geur: > 500 ppm2 

Smelt-/vriespunt: -112,55 °C 

Initieel kookpunt en kookbereik: 10,5 °C 

Vlampunt/vlampuntbereik: -57 °C 

Ontvlambaarheid: Chemisch onstabiel, zeer reactief; explosiegevaar bijv. bij 
contact met zuurstof, zuren en alcohol 

Grenswaarden explosie: LEL  
(onderste explosiegrens) 

2,6 vol.-% 

UEL (bovenste explosiegrens): 100 vol-% 

 

 

GRENSWAARDE BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING (8 UUR)  
ppm mg/m3 

Nederland 0,45 0,84 

Europese Unie (aanbeveling) 1,0 1,8 
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HOOFDKANTOOR: 
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53-55 
23558 Lübeck, Duitsland  
 
 
www.draeger.com 

NEDERLAND 

Dräger Nederland B.V. 

Safety 

Huygensstraat 3-5 

2721 LT Zoetermeer 

Postbus 310 

2700 AH  Zoetermeer 

Tel: +31 (0)79 3444 777 

 

Dräger Nederland B.V. 

Marine & Offshore 

Beurtschipperstraat 1 

3194 DK Hoogvliet 

Tel: +31 (0)10 295 2740 

 

ETHYLEENOXIDE VEROORZAAKT KANKER! 

Ethyleenoxide wordt voornamelijk opgenomen via de luchtwegen en de huid. Langdurige blootstelling boven 

de vastgelegde grenswaarden voor de werkplek leidt tot chronische gevolgen en is de voornaamste oorzaak 

van werkgerelateerde leukemie. Irritatie en lokale bevriezing na huidcontact zijn de karakteristieke 

kenmerken van acute toxiciteit. Zeer hoge concentraties kunnen een narcotisch of dodelijk gevolg hebben 

via verstikking.  

 

 

MEER OVER GEVAARLIJKE STOFFEN EN GRENSWAARDEN 

Dräger VOICE:  

https://www.draeger.com/nl_nl/Substances 

IFA / GESTIS Substance Database: 

https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp 

 

 
ETHYLEENOXIDE OP DE JUISTE WIJZE METEN 

De beste bescherming is het vermijden van elk contact met de gevaarlijke stof. Indien dit onvermijdbaar is, 

treden de maatregelen van de risicobeoordeling in werking. Deze bevatten efficiënte ventilatie en continue 

bewaking van de ethyleenoxideconcentratie. 

 

Voor continue persoonlijke bewaking van de werkplek is bijvoorbeeld een meervoudig gasmeetinstrument 

met OV-sensor geschikt. Voor monstername op de werkplek is een monsternamebuisje met actiefkool (type 

BIA of type G) of een geschikt korte-/langetermijnbuisje zoals ethyleenoxide 1/a of 25/a bijzonder geschikt 

indien stoffen gemengd zijn.  

 
PRODUCTSELECTIE: STATIONAIRE EN DRAAGBARE GASDETECTIE 

 Dräger Polytron 7000: 

 Dräger X-am 8000: 

 

 
BESCHERMEN VAN PERSONEEL TEGEN ETHYLEENOXIDE 

Het voornaamste blootstellingsscenario voor deze stof met een laag kookpunt is inademing in gasvorm, als 

een aerosol of als damp. De aanbevolen persoonlijke bescherming tegen inademing is een half-

/volgelaatsmasker met een origineel6 AX-P filter voor eenmalig gebruik. Bij een bijzonder hoog risico dient 

een onafhankelijk ademluchttoestel met volgelaatsmasker te worden gebruikt. 

 

Een gas- en chemicaliënpak (type 1) beschermt tegen besmetting met ethyleenoxide via huidcontact. De 

explosieve aard van deze stof betekent dat speciale aandacht voor de antistatische eigenschappen van het 

pak, de handschoenen en schoenen nodig is. In explosiegevaarlijke omgevingen moet de beschermende 

uitrusting adequaat geaard zijn, zodat het geen indirecte ontstekingsbron vormt. Het pak dient tevens 

bescherming te bieden tegen het gebruik van cryogene media. 

 
PRODUCTSELECTIE: PERSOONLIJKE BESCHERMING 

 Dräger adembescherming: 

 Dräger gas- en chemicaliënpakken: 

 

 


