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Zwaveldioxide (SO2) is een reactieproduct van zwavel 
en zuurstof. Het wordt gevormd wanneer zwavel of 
een zwavelhoudende stof wordt verbrand. Productie op 
industriële schaal gebeurt door vloeibare zuivere zwavel te 
verbranden onder toevoer van een overmaat aan lucht. De 
verbrandingsgassen worden gereinigd en gekoeld waarna 
het zwaveldioxide in vloeibare vorm wordt afgescheiden.

Zwaveldioxide wordt in de glasindustrie gebruikt in de 
hardingsoven voor het harden van glas. Zwaveldioxide 
wordt ingespoten in de oven en hecht zich aan warme 
delen, zoals onder andere de rollers waarop het glas wordt 
getransporteerd. Wanneer SO2 in de hardingsoven wordt 
gespoten zal de SO2 reageren met Natrium dat in het glas 
aanwezig is. Er ontstaat nu natriumsulfaat (Na2SO4). Het 
gevormde natriumsulfaat zal zich afzetten op de rollen in 
de oven waardoor er geen of minder afdrukken op het glas 
achterblijven. 

Het zwaveldioxide wordt in de glasindustrie via gasflessen 
in de oven ingebracht. Het gebruik is afhankelijk van de 
leeftijd en het soort hardingsoven. Meestal wordt het gas 
in kleine hoeveelheden gebruikt. 

gevaren zwaveldioxide
Zwaveldioxide is een kleurloos zwaar gas met een 
verstikkende werking. Het heeft een karakteristieke, 
prikkelende geur en geeft reeds in zeer lage concentraties 
een “smaak-reactie”. Zwaveldioxide is een giftig en 
corrosief gas met mogelijk ernstige gevolgen bij inademing, 
contact met de ogen en contact met de huid. Een 
gevaarlijke concentratie kan al ontstaan bij het vrijkomen 
van kleine hoeveelheden gas. 

Gele kleurcodering op de schouder van gasflessen met 
Zwaveldioxide

wat doet zwaveldioxide met het lichaam?
Het acute effect van zwaveldioxide op levende organismen 

berust op irritatie van de cellen door het met water 
gevormde zwavelig zuur. De symptomen hiervan zijn in 
de eerste plaats reukhinder, hoesten en tranende ogen. 
Aantasting van de longblaasjes door het zwavelig zuur kan 
longoedeem (een chemische longontsteking) veroorzaken. 
Het zuur wordt door het lichaam omgezet in oplosbare 
sulfaat- en sulfietverbindingen die met de urine worden 
uitgescheiden.

In hoge concentraties treedt een zuurstofverdringend 
effect op. Bovendien wordt bij extreem hoge concentraties 
het deel van het autonoom zenuwstelsel dat de ademhaling 
reguleert, (gedeeltelijk) geblokkeerd. Dit veroorzaakt een 
belemmering van de ademhaling en in extreme gevallen 
een acuut gevoel van verstikking. Overbrengen van het 
slachtoffer naar de frisse lucht heeft opheffing van de 
symptomen tot gevolg.

Contact van vloeibaar zwaveldioxide met de lichaams-
weefsels kan resulteren in verschijnselen, die lijken op 
verbranding. Door de snelle verdamping wordt zoveel 
warmte aan de weefsels onttrokken dat deze bevriezen. 
De symptomen zijn onder andere roodheid, blaren en 
wonden met korstvorming.

Zwaveldioxidegas en de met waterdamp gevormde 
zuurnevels hebben een bijtende werking op 
lichaamsweefsels, waardoor beschadiging van de 
ademhalingswegen, de ogen, de huid en het maag-
darmkanaal kan optreden.

wettelijke bepalingen zwaveldioxide
Grenswaarde TGG 15 minuten 0,7 mg/m3

veilig werken met zwaveldioxide
Maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie

1. Treed in overleg met de leverancier van (de 
rollen van) de hardingsoven omtrent alternatieve 
reinigingsmethoden. Door het regelmatig (handmatig) 
reinigen van de rollen kan het gebruik van SO2 worden 
verminderd. 

2. Zet glasflessen altijd goed vast zodat ze niet kunnen 



Arbocatalogus voor de vlakglasbranche Gevaarlijke stoffen zwaveldioxide
pagina 3  6-1-2011

omvallen, zowel in de gebruiksfase als tijdens de 
opslag. Sla gasflessen op conform de voorschriften van 
het bevoegd gezag en PGS-15.

3. Controleer regelmatig het leidingwerk en de gasflessen 
in verband met de corrosieve werkingen van SO2. 
Sluit de oven volledig af bij inspuiten en ventileer de 
ruimte goed. Maak indien noodzakelijk gebruik van 
mechanische ventilatie. Voorkom aanwezigheid van 
medewerkers tijdens en na het inspuiten van het gas 
indien de oven niet volledig kan worden afgesloten. 
Voer luchtmetingen uit om de waarden in de lucht te 
bepalen. Medewerkers mogen niet worden blootgesteld 
aan waarden boven de wettelijk vastgestelde 
grenswaarde. 

4. Als bovenstaande maatregelen niet voldoende effectief 
zijn, dienen PBM ter beschikking te worden gesteld. 
Stel bij (mogelijke) blootstelling de volgende PBM ter 
beschikking:

• Adembescherming met volgelaatsmasker, voorzien 
van koolstoffilter code E voor zwaveldioxide en 
overige zure gassen, herkenbaar aan de gele kleur.

• Geschikte beschermende kleding en handschoenen.

    

Adembescherming Zuurbestendige Beschermende   
volgelaatsmasker,  handschoenen kleding
koolstoffilter code E  

Het veilig werken met zwaveldioxide hangt in hoge mate 
af van de juiste toepassing van de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen, voldoende kennis en ervaring 
van het betrokken personen en het gebruik van veilige 
apparatuur. Aangezien zwaveldioxide in de oven wordt 
gespoten, dienen metingen plaats te vinden om te bepalen 
of en zo ja, hoeveel zwaveldioxide vrijkomt. Metingen 
dienen periodiek te worden herhaald. Bij het verwisselen 
van de gasfles ontstaat het grootste risico op een acute 
vergiftiging door onvoorziene omstandigheden zoals een 

lekkage. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden dienen 
altijd de voorgeschreven PBM te worden gedragen.

Zorg voor voldoende kennis en ervaring van de 

betrokken medewerker

Medewerkers die werken met zwaveldioxide moeten op de 
hoogte zijn van de gevaren en de te nemen maatregelen. 
De opleiding / voorlichting van het personeel, dat met 
zwaveldioxide te maken heeft, moet gericht zijn op:

• de gevaaraspecten van zwaveldioxide;

• de herkenning van zwaveldioxide;

• de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten 
worden;

• de maatregelen in geval van lekkage van zwaveldioxide;

• de praktische training met persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

Stel werkvoorschriften op

De werkvoorschriften moeten onder andere richtlijnen en 
aanwijzingen bevatten ten aanzien van:

• de algemene veiligheidsmaatregelen;

• het aan- en afkoppelen van de gasflessen

• het voorkomen van lekkages;

• hoe te handelen bij lekkage van zwaveldioxide;

• hoe te handelen bij inademing van dampen of direct 
contact met vloeibaar zwaveldioxide;

• de plaats en het gebruik van apparatuur voor 
noodsituaties (persoonlijke beschermingsmiddelen,

• gereedschap voor het vinden en dichten van lekken, 
enz.);

• noodstopprocedures;

• rapportage van ongevallen.

voorbeeld richtlijnen veilig wisselen van 
gasflessen zwaveldioxide
1. Controleer of de flesafsluiter dicht staat (met de klok 

meedraaien is dicht).
2. Draai de fleskoppeling los.
3. Verwijder de lege gasfles en plaats de volle, zet deze vast.
4. Controleer of de flesafsluiter dicht staat, en verwijder 

de blinddop van de fles.
5. Vervang altijd de pakkingring van de fleskoppeling;
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6. Draai de fleskoppeling op de volle gasfles.
7. Spuit lekzoekspray op de fleskoppeling en draai hierna 

de gasfles even open en daarna weer dicht.
8. Controleer of de aansluiting lekdicht is.
9. Wanneer de aansluiting lekdicht is kan SO2 op de oven 

gesuppleerd worden.
10. Zet lege en volle gasflessen altijd vast!
11. Het gebruikte filter van het masker, de hand schoenen 

en de wegwerpoverall weggooien;  
(het volgelaatsmasker niet weggooien!).

12. Het volgelaatsmasker schoon opbergen. 

wat te doen bij vrijkomen zwaveldioxide
Zo spoedig mogelijk nadat een zwaveldioxidelekkage is 
waargenomen moeten, hoe klein het lek ook is, maat-
regelen worden genomen om het lek te dichten en/of de 
gevolgen onder controle te krijgen.

ontruiming
Bij lekkages van zwaveldioxide dienen onmiddellijk de 
ruimte (en andere gevarenzones) te worden ontruimd. 
Medewerkers dienen zich te begeven naar een 
verzamelplaats dwars op de windrichting. 

wat te doen bij contact met zwaveldioxide
Bij contact met zwaveldioxide of de gevormde zuurnevels 
moet diep ademhalen worden voorkomen: men moet 
rustig naar een veiliger omgeving lopen en hierbij de 
mond gesloten houden en – indien dit weinig tijd vergt – 
een natte doek voor de mond houden. Bij het nemen van 
maatregelen, bijvoorbeeld het verhelpen van een lekkage, 
mag een ruimte of gebied waar zwaveldioxide of zuurnevels 
aanwezig zijn, alleen worden betreden wanneer gebruik 
gemaakt wordt van adembeschermende middelen (gasfilter 
E, zwaveldioxide en overige zure gassen, kleur geel) en 
beschermende kleding en oogbescherming.

Eerste hulpmaatregelen na blootstelling

symptomen

bij inademen van 
zwaveldioxide
Hoesten, pijn in de borst 
en benauwdheid. Kans op 
bronchitis en lonyoedeem 
(longoedeem treedt dikwijls 
pas op na een klachtenvrije 
periode van enkele uren (6-
36 h)). 

  
na contact met de ogen
Tranenvloed, pijn en 
roodheid. Kans op 
beschadiging van het 
hoornvlies.

na contact met de huid 
Pijn, roodheid, blaren en 
wonden. 

ehbo maatregelen  

bij inademen van 
zwaveldioxide
Het slachtoffer:

• direct uit de gevaarlijke 
ruimte halen en zo snel 
mogelijk in de frisse 
lucht brengen. Zorg 
daarbij eerst voor 
zelfbescherming.

• volstrekte rust laten 
houden, niet spreken, 
niet lopen (ook niet naar 
de verbandkamer).

• zonodig zuurstof 
toedienen (alleen door 
arts of iemand die 
hiermee ervaring heeft).

In alle gevallen een arts 

waarschuwen.

  
na contact met de ogen
Een scheut water over de 
ogen gieten. De oogleden 
voorzichtig van elkaar halen. 
De ogenspoelen met veel 
stromend water (+ 15 
min.). Het slachtoffer naar 
een arts vervoeren.
  
na contact met de huid
Eerst alle verontreinigde 
kleding, schoeisel e.d,
uittrekken. De getroffen 
huidgedeelten direct 
afspoelen met veel 
stromend water (± 15 
minuten). Slachtoffer naar 
een arts vervoeren.
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R- en s-zinnen
R 23: giftig bij inademing.
R 34: veroorzaakt brandwonden
R 36/37: Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

S1/2: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
S9: Op een goed geventileerde plaats bewaren.
S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig 
met water afspoelen en deskundig medisch advies 
inwinnen.
36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, 
handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/
voor het gezicht.
S 45: In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt 
onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit 
etiket tonen).

h-zinnen 
H331: Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3: 
“Giftig bij inademing.”
H314: Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1A, 1B en 
1C, “Veroorzaakt ernstige brandwonden.”
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International Chemical Safety Cards (ter informatie, geen formele status, geldig op 2-7-2010)

ZWAVELDIOXIDE                                                                                                   ICSC: 0074

ICSC nr: 0074 
CAS nr: 7446-09-5 
RTECS nr: WS4550000 
VN nr : 1079 
EG nr : 016-011-00-9 
24.10.1994 Goedgekeurd in vergadering van 
experten

SO2 
Molecuulmassa: 64.1 

(drukhouder) 
(drukhouder)

SOORTEN GEVAAR/ BLOOTSTELLING ONMIDDELLIJK GEVAAR/ SYMPTOMEN VOORKOMEN EERSTE HULP / BRANDBLUSSEN

BRAND Niet brandbaar. Verhitting zal de druk doen 
toenemen met kans op barsten. 

In geval van brand in de omgeving: gebruik geschikte 
blusmiddelen. 

ONTPLOFFING In geval van brand: drukhouder koel houden door te 
besproeien met water maar voorkom contact van de 
stof met water. Brand bestrijden vanuit een beschutte 
plaats.

BLOOTSTELLING STRIKTE HYGIENE! RAADPLEEG IN ALLE GEVALLEN EEN ARTS! 

·  Inademing Hoesten. Kortademigheid. Keelpijn. 
Symptomen kunnen met vertraging tot uiting 
komen (zie Nota’s). 

Verluchting, plaatselijke afzuiging of 
ademhalingsbescherming. 

Frisse lucht, rust. Halfzittende houding. Kunstmatige 
ademhaling kan nodig zijn. Raadpleeg een arts. Zie 
Nota’s. 

·  Huid BIJ CONTACT MET VLOEISTOF: 
BEVRIEZING. 

Isolerende handschoenen tegen koude. BIJ BEVRIEZING: spoel met veel water, verwijder kledij 
NIET. Raadpleeg een arts. 

·  Ogen Roodheid. Pijn. Ernstige diepe brandwonden. Stof- of spatbril, gelaatsscherm of 
oogbescherming in combinatie met 
ademhalingsbescherming 

Eerst gedurende verschillende minuten spoelen met 
veel water (indien mogelijk contactlenzen wegnemen), 
dan naar een (oog)arts brengen. 

·  Inslikken Buikpijn. Misselijkheid. Braken. Niet eten, drinken of roken tijdens het 
werk. Vóór het eten de handen wassen.

Spoel de mond. Veel water laten drinken. Raadpleeg 
een arts.

OPRUIMEN VAN GEMORSTE STOF OPSLAG VERPAKKING & ETIKETTERING LEES BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE

Ontruim de gevarenzone! Raadpleeg 
een deskundige! Verluchting. NOOIT 
een waterstraal op de vloeistof richten. 
(Bijkomende persoonlijke bescherming: 
volledig beschermende kledij met 
onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat.) 

Brandveilig indien in een gebouw. 
Voorzieningen aanbrengen om weglopende 
vloeistoffen, gebruikt bij het blussen van 
brand, op te vangen. Gescheiden van niet 
verenigbare stoffen (zie Chemische Gevaren) 
, voeding en voedingsmiddelen. Koel. Droog. 

Niet samen met voeding en 
voedingsmiddelen vervoeren.  
Symbool T 
R: 23-36/37 
S: 1/2-9-26-36/37/39-45 
VN Gevarenklasse: 2.3 
VN Bijkomende risico’s: 8

IICSC: 0074 
Gemaakt binnen het kader van de samenwerking 
tussen het Internationaal Programma over Chemische 
Veiligheid en de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen (C) IPCV, CEG 2002 
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International Chemical Safety Cards 

ZWAVELDIOXIDE ICSC: 0074 

BELANGRIJKE GEGEVENS FYSISCHE TOESTAND; VOORKOMEN: 
KLEURLOOS GAS OF SAMENGEPERST VLOEIBAAR GAS , MET SCHERPE 
GEUR.  
FYSISCHE GEVAREN: 
Het gas is zwaarder dan lucht.  
CHEMISCHE GEVAREN: 
De oplossing in water is een matig sterk zuur. Reageert hevig met ammoniak, 
acroleine, acetyleen, alkalimetalen, chloor, ethyleenoxide, amines, butadieen. 
Reageert met water of stoom met kans op een bijtende werking. Tast veel 
metalen waaronder aluminium, ijzer, staal, geel koper, koper en nikkel aan 
in aanwezigheid van water. Onverenigbaar met halogenen. Tast als vloeistof 
kunststoffen, rubber en bekledingen aan.  
 
BLOOTSTELLINGSGRENZEN: 
Drempelwaarde: 2 ppm (als TWA); 5 ppm (STEL), A4 (ACGIH 2002).  
MAK: 0.52 ppm; 1.35 mg/m3; Categorie begrenzing hoogste waarde: I; 
categorie m.b.t. risico’s tijdens de zwangerschap: C (2001)

WIJZE VAN OPNAME: 
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing.  
 
INADEMINGSRISICO: 
Een schadelijke concentratie van dit gas in de lucht zal snel worden bereikt bij 
het vrijkomen ervan.  
EFFECTEN BIJ KORTSTONDIGE BLOOTSTELLING: 
De stof is sterk irriterend voor de ogen en de luchtwegen. Inademing van 
het gas kan longoedeem veroorzaken (zie Nota’s). Snelle verdamping van 
de vloeistof kan bevriezing veroorzaken. De stof kan effecten hebben op 
de luchtwegen , met als gevolg asthma-achtige reacties, reflexe krampen 
van het strottenhoofd en ademhalingsstilstand. Blootstelling kan de dood 
veroorzaken. De effecten kunnen met vertraging optreden. Medische 
observatie is aangewezen.  
 
EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING: 
Herhaalde of langdurige inademing kan astma veroorzaken. 

FYSISCHE 
EIGENSCHAPPEN

Kookpunt: -10°C 
Smeltpunt: -75.5°C 
Relatieve dichtheid (water = 1): 1.4 at -10°C (vloeistof)

Oplosbaarheid in water, ml/100 ml at 25°C: 8.5 
Dampspanning, kPa bij 20°C: 330 
Relatieve dampdichtheid (lucht = 1): 2.25

MILIEUGEGEVENS Deze stof kan schadelijk zijn voor het milieu; aandacht moet speciaal aan 
lucht, water en de planten besteed worden. 

N O T A ‘ S

Afhankelijk van de mate van blootstelling, is regelmatig medisch onderzoek aangewezen. De symptomen van longoedeem worden vaak pas na enkele uren merkbaar en zij worden verergerd 
door lichamelijke inspanning. Rust en geneeskundige observatie zijn daarom noodzakelijk. Onmiddellijke behandeling door een arts of een door deze laatste gemachtigd persoon, met gepaste 
geneesmiddelen voor inademing dient overwogen te worden. NIET met water op een lekkende drukhouder spuiten (om corrosie van de drukhouder te voorkomen). Lekkende drukhouder met het lek 
naar boven draaien om het ontsnappen van het gas in vloeibare toestand te vermijden. 
Kaart met gegevens voor noodgevallen tijdens het vervoer: TREMCARD (R)-15       NFPA gevarencode: H3; F0; R0.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die in België van toepassing zijn     ICSC: 0074    ZWAVELDIOXIDE    (c) IPCV, CEG 2002

WETTELIJKE KENNISGEVING

Noch de CEG, noch het IPCV, noch de vertalers, noch enige persoon die optreedt voor de CEG of het IPCV zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie zou kunnen worden gemaakt. 
Deze kaart geeft de visie weer van de groep van experten die in het kader van het International Programme on Chemical Safety de kaarten samenstellen en evalueren en kan afwijken van de door 
nationale wetgeving gedane aanbevelingen of verplichtingen. De gebruiker wordt dus verzocht om de voorschriften in zijn land te raadplegen en op te volgen.        (c) IPCV, CEG 2002 


