11 oktober 2017
Perscommuniqué

Mogelijke aanwezigheid van verontreinigd schuim voor productie van
matrassen en zitmeubelen:
Belgische producenten stellen alles in het werk om de veiligheid van hun
producten te garanderen

Ingevolge de aankondiging van BASF in Ludwigshafen (D) dat mogelijk verhoogde waarden aan dichlorobenzeen (DCB) kunnen worden aangetroffen in het product Lupranate T 80, gebruikt bij de
productie van PUR-schuimen voor verwerking in onder andere matrassen en (zit)meubelen, meldt
Fedustria, de Belgische beroepsvereniging van onder meer matrassen- en meubelproducenten, dat
zij de situatie momenteel op de voet volgt.
Aan de bedrijven wordt aangeraden om volgende stappen te ondernemen: in eerste instantie de
oorsprong van de geleverde schuimen nagaan bij hun toeleveranciers, vervolgens mogelijks getroffen
schuimen in quarantaine plaatsen en dit tot er meer duidelijkheid is over de uitgevoerde testen in
een onderzoekscentrum.
Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal Fedustria: “We willen benadrukken dat er op dit moment
helemaal geen zekerheid is dat er effectief verhoogde dichlorobenzeen (DCB)-waarden zijn aangetroffen. Om alle risico’s uit te sluiten hebben wij onze lidbedrijven gevraagd om alvast de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen.”
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Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Wij vertegenwoordigen in België
zo’n 1.870 ondernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen bijna 38.500 directe jobs creëren en
een omzet halen van 11,5 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. De textielindustrie is goed voor een omzet
van 6,1 miljard euro met ca. 640 bedrijven en zo’n 19.600 werknemers. De hout- en meubelbedrijven halen een
omzet van 5,4 miljard euro en stellen 18.735 werknemers tewerk in 1.234 bedrijven.
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