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GLASWOL EN GEZONDHEID – ENKELE MISVATTINGEN RECHTGEZET 

 
 

HET IARC (INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER) BESCHOUWT GLASWOL 

NIET ALS KANKERVERWEKKEND 

De vezels van glaswolisolatie zijn “niet te klasseren omwille van hun kankerverwekkendheid voor de 
mens” (Not classifiable as to its carcinogenicity to humans): ze behoren tot Groep 3 in de classificatie 
van het IARC, net zoals ook theïne en cafeïne en dit al sinds 2002 en gebaseerd op de Monografieën 
43 en 88. De vaststelling dat minerale wol absoluut niet kankerverwekkend is, is bovendien 
gecertificeerd door het onafhankelijk organisme EUCEB. Deze vezels beantwoorden aan heel strikte 
karakteristieken qua vorm en biopersistentie (het gaat hem hier vooral om bio-oplosbaarheid: de 
glaswolvezels worden opgelost en afgebroken door het organisme van zodra ze ingeademd worden). 
De specifieke eigenschappen zijn beschikbaar bij de producenten via het Veiligheidsinformatieblad 
(Safety Data Sheet). 

Asbest wordt dan weer geclassificeerd onder Groep 1 “kankerverwekkend voor de mens”, maar deze 
vezel is geheel anders van samenstelling en structuur en vormt, in tegendeel tot glaswolvezels, net 
biopersistente kristallen. Ook houtstof valt onder Groep 1. Het al dan niet kankerverwekkend zijn 
van een product of vezel heeft meer te maken met zijn specifieke vorm en samenstelling, dan met 
zijn oorsprong (plantaardig of mineraal). 

Meer informatie: Persbericht nr. 137 van het IARC, 2001 Monography 81 van het IARC “Man-made 
Vitreous Fibres”, 2002 European Certification Board for Mineral Wool Products 
(EUCEB) 

BESCHERMING DIENT ENKEL VOOR HET GEBRUIKSCOMFORT, NIET OMWILLE VAN 

SCHADELIJKHEID 

Er kan een lichte tijdelijke huidirritatie ontstaan bij het manipuleren van glaswol. Deze irritatie heeft 
een louter mechanische oorsprong en kan vergeleken worden met hetgeen gebeurt indien men zijn 
hand over een baksteen muur wrijft of over een ruwe boomschors. Zoals voor elke plaatsing 
(hetzelfde geldt voor isolatiewerken met behulp van bijvoorbeeld cellulosevezels), moeten ook bij 
het plaatsen en hanteren van glaswol een paar vrij normale aanbevelingen gevolgd worden: draag 
een mondmaskertje, een veiligheidsbril, handschoenen en dergelijke meer. Deze adviezen zijn door 
de producenten door middel van pictogrammen op elke verpakking aangebracht, als herinnering. En 
dit enkel voor het gebruiks- en plaatsingsgemak van de gebruiker, niet omwille van mogelijke 
schadelijke gevolgen. Ook deze informatie kan u terugvinden op de Veiligheidsinformatiebladen.

mailto:info@vgi-fiv.be
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2001/pr137.html
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol81/index.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol81/index.php
http://www.euceb.org/
http://www.euceb.org/
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EEN NATUURLIJK MATERIAAL BESTAANDE UIT TOT 90% GERECYCLEERD GLAS! 

Glas is een natuurlijk, mineraal en inert materiaal dat gefabriceerd wordt uit drie basisgrondstoffen 
die overvloedig in de natuur aanwezig zijn : 

 Siliciumoxide (SiO2), hoofdelement afkomstig uit zand of kaoliniet. 
 Natriumoxide (Na2O), afkomstig van de ontleding van natriumcarbonaat. Dit carbonaat is 

gemaakt hetzij van natuurlijke carbonaten hetzij van zeezouten en kalksteen via het Solvay-
procédé. 

 Calciumoxide (CaO), van afbraak van kalksteen of dolomiet. 

Aan deze natuurlijke grondstoffen wordt tot wel 90% glas afkomstig uit recyclage (calcin of cullet) 
toegevoegd, afhankelijk van het type glaswol. Deze glasscherven blijven zeer lokaal, het gaat 
voornamelijk om vlak glas en glazen flessen, opgehaald, gesorteerd en gerecycleerd binnen België. 
Het gebruik van glasscherven vermindert het gebruik van primaire stoffen: 1 ton glasscherven 
vervangt 850 kg zand. 

De gebruikte bindmiddelen in glaswol zijn van oorsprong organisch of plantaardig en 
vertegenwoordigen gemiddeld slechts 5% van de samenstelling. 

DE MILIEUBALANS VAN GLASWOL IS EXCELLENT 

Het geheel van milieu-impacts (klimaatverandering, primair energieverbruik, waterverbruik, 
vermesting, verzuring, …) ten gevolge van de productie en het transport* van glaswol, wordt tijdens 
de gebruiksfase van de isolatie zeer sterk gecompenseerd. De impact van de productie van glaswol 
op het milieu werd op objectieve en wetenschappelijke manier geanalyseerd via 
levenscyclusanalyses (LCA’s) die op verschillende producten werden uitgevoerd. De technische 
performantie, de lange levensduur, het additief-vrij zijn, zorgt ervoor dat glaswol duurzaam is zoals 
bedoeld in de 3 pijlers van het Brundtland Rapport: het milieu-aspect én het sociaal aspect én het 
economisch aspect. 

Meer informatie: www.vgi-fiv.be  

* De maximale hoeveelheid m² glaswol per transport is geoptimaliseerd door rollen en platen 
glaswol in hun verpakking te comprimeren en op paletten te stapelen. De compressiegraad kan zelfs 
9 op 1 bereiken! 

ENKELE OFFICIËLE REFERENTIES 

Meer officiële informatie: www.iarc.fr www.euceb.org www.vgi-fiv.be www.mineralewol.be 
www.eurima.org 

De Veiligheids- en Gezondheidsfiches zijn beschikbaar bij de producenten. 
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