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Forord
1

Dette supplement til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2002 om B-værdier
indeholder en opdatering af selve B-værdilisten. B-værdilisten er suppleret
med B-værdier, der er fastsat af Miljøstyrelsen i perioden 2001 - 2007. De
administrativt fastsatte B-værdier fra varslingslisten i Miljøstyrelsens
vejledning nr. 2, 2002 indgår også i den nye liste.
Dette supplement indeholder desuden alle de indtil januar 2008 udarbejdede
datablade for udvalgte stoffer på B-værdilisten.
B-værdilisten anvendes i tæt sammenhæng med Luftvejledningen
(Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001). For hvert stof angives blandt andet
stoffets hovedgruppe og klasse samt en henvisning til den relevante tabel i
Luftvejledningen med oplysninger om stoffets massestrøms- og
emissionsgrænseværdi. Vær opmærksom på, at ved henvisning til tabel 1, bør
man læse hele teksten i Luftvejledningens afsnit 3.2.3.
For visse stofgrupper kan der være særlige forhold at tage hensyn til, se kapitel
2.2 i B-værdivejledningen om blandingsfortyndere, lægemiddelstoffer,
bekæmpelsesmidler, biocider, olie- og kulafledte stoffer, formaldehyd,
olietåger (mineralsk olie), polyaromatiske kulbrinter, klorerede
opløsningsmidler og svejserøg.
Med B-værdivejledningen fra 2002 blev det fastsat for olietåger, at B-værdien
og emissionsgrænseværdien skulle dokumenteres overholdt for aerosoldelen
og oliedampe. Dette ændres til alene at omfatte aerosoldelen. Miljøstyrelsens
anbefalede metode til måling af olieaerosoler er metodeblad nr. MEL-14, som
kan ses på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling
af emissioner til luften, www.ref-lab.dk.

1

B-værdien (bidragsværdi) er en grænseværdi for den enkelte virksomheds bidrag til
luftforureningen i omgivelserne og anvendes ved regulering af virksomheders udslip af kemiske
stoffer til udeluften.
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1 Indledning
For definitioner og anvendelse af B-værdilisten henvises til Miljøstyrelsens
vejledning nr. 2, 2002.
B-værdierne er fastsat på baggrund af luftkvalitetskriterier. Metoden til
fastsættelse af luftkvalitetskriterier fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5,
2006. Såfremt virksomheder, kommuner, miljøcentre eller andre selv
udarbejder et luftkvalitets-kriterium efter de gældende principper beskrevet i
omtalte vejledning, vil Miljøstyrelsen gerne orienteres herom med henblik på
eventuel udvidelse af B-værdilisten.
Alle nye stoffer på B-værdilisten er markeret med # i listen over B-værdier i
kapitel 2. Stofferne fra varslingslisten i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2002
er angivet med årstallet ’02. For at lette opslag er listen desuden udvidet med
synonymer for flere af de kemiske stoffer.
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2 Listen over B-værdier

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

0,02
0,4

1
2

1
7

II
III

90
95

0,1
0,01

2
2

7
7

II
I

92
93

156-60-5 /
156-59-2
107-02-8

0,001

1

1

I

98

79-06-1
107-13-1

0,0002
0,002

1
1

1
1

I
II

02
96

2

7

II

90

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

75-07-0
67-64-1
75-05-8
98-86-2

Stofnavn
Acetaldehyd
Acetone =
2-Propanon =
Dimethylketon
Acetonitril
Acetophenon =
Methylphenylketon
Acetylacetone
(se Pentan-2,4-dion)
Acetylendichlorid
(se 1,2-Dichlorethener)
Acrolein =
2-Propenal
Acrylamid
Acrylonitril =
2-Propennitril
Acrylaldehyd
(se Acrolein)
Acrylsyre
Acrylsyre-2-ethylhexylester
(se 2-Ethylhexylacrylat)
Acrylsyremethylester
(se Methylacrylat)
Acrylsyrepropylenbis(oxypropylen)ester
(se Tripropylenglycoldiacrylat)
Allylalkohol
Allylchlorid
(se 3-Chlorpropen)
Allylethylether
Aluminium-forb. i uorg. støv
(målt som Al)
γ-Aminobutyrolactam
(se 2-Pyrrolidon)
Aminocapronsyrelactam
(se Caprolactam)
2-Aminoethanol =
Ethanolamin
3-Aminopropyldimethylamin
(se N,N-Dimethyl-1,3-propandiamin)
Amitrol =
3-Amino-1H-1,2,4-triazol
Ammoniak
Ammoniumchlorid

L

Bagg.
dok.

Datablad

X

X

123-54-6

X

X

X

X

107-02-8
79-10-7
103-11-7

0,02

L

96-33-3
42978-66-5
107-18-6
107-05-1

0,01

2

7

I

92

557-31-3
-

0,001
0,01

2
2

7
3

I
III

95
96

X

0,01

2

7

I

91

X

61-82-5

-

1

2

-

90

7664-41-7
12125-02-9

0,3
0,08

2
2

6
6

IV
III

90
91

616-45-5
105-60-2
141-43-5
109-55-7

X
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Hvd. Tabel Kl
grp.

År

0,08
0,001

2
2
2

7
7
3

I
I
III

92
90
96

0,0001

1

1

I

90

-

0,00001

1

1

I

90

7784-42-1
1332-21-4
105-60-2

0,00001
400 F

1
1

1
-

I
-

96
92

151-56-4

0,0001

1

1

I

90

71-43-2
65-85-0

0,005
0,005

2
1

3
1

III
II

02
92

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

L

Bagg.
dok.

Datablad

X

X

X

X

Stofnavn
n-Amylacetat
(se Pentylacetat)
sec-Amylacetat
(se 1-Methylbutylacetat)
Anilin
Anthracen
Antimon-forb. i uorg. støv
(målt som Sb)
Antu =
1-(1-Naphthyl)-2-thiourinstof
Aromatiske kulbrinter
(se C9-aromater)
Arsen, uorganisk forb.
(målt som As)
Arsin
Asbest 2
1-Aza-2-cycloheptanon
(se Caprolactam)
Azocyclohexan
(se Piperidin)
Aziridin =
Ethylenimin
Barium, uorg.
Benzen
Benzencarboxylsyre
(se Benzoesyre)
1,2-Benzendicarboxylsyre bis(2ethylhexyl)ester
(se Di(2-ethylhexyl)phthalat
Benzin (motorbenzin) 3
Benzin (renset benzin) =
Ekstraktionsbenzin
Benzoesyre
Benzothiazol
Benzothiazol-2-thiol =
2-Benzothiazolmercaptan
(se 2-Mercaptobenzothiazol)
Benzylalkohol
Benzylchlorid
(se α-Chlortoluen)
Benzylviolet 4B
(se [4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]
phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1yliden](ethyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, natriumsalt)
Beryllium-forb. i uorg. støv
(målt som Be)

2

628-63-7
626-38-0
62-53-3
120-12-7
86-88-4
-

110-89-4

117-81-7
64742-48-9

0,1
1

L

1
2

1
7

III

95
02

65-85-0
95-16-9

0,02
Data u- tilstræk.

2
-

7
-

II
-

99
95

0,1

2

7

II

91

0,00001

2

3

I

90

149-30-4
100-51-6
100-44-7
1694-09-3

-

For asbest gælder Bekendtgørelse nr. 792 af 15. december 1988 om begrænsning af
udledning til luften fra industrielle anlæg.
3
Benzinudslip reguleres ved Bekendtgørelse nr. 1670 af 14. december 2006 om
begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.
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Hvd. Tabel Kl
grp.

År

0,001

1

1

I

90

0,005

2

7

I

06

111-44-4
3033-62-3
101-90-6

0,0001
0,01
0,001

1
2
1

1
7
1

I
I
I

93
02
90

117-81-7

0,005

1

1

II

95

56-35-9
-

0,0005
0,15
0,0004

2
2
2

7
7
3

I
III
II

92
00
90

7726-95-6
74-96-4

0,003
0,1

1
2
2

1
6
7

II
II
II

02
90
92

74-83-9
106-94-5

0,1
0,1

2
2

7
7

ll
II

90
02

110-63-4
71-36-3

0,1
0,2

2
2

7
7

II
lll

02
91

78-92-2

0,7

2

7

III

90

78-93-3

1

2

7

III

91

96-29-7

0,01

2

7

I

99

2

7

II

90

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

608-73-1

L

Bagg.
dok.

Datablad

X

X

X

X

X

X

Stofnavn
BHC =
HCH =
1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan
BHT
(se 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol)
Biphenyl # =
Dibenzen =
Diphenyl =
Phenylbenzen
N,N’-Bis(2-aminoethyl)-1,2-diaminoethan
(se Triethylentetramin)
Bis(2-chlorethyl)ether
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether
m-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzen =
Bis(1,3-) (2,3-epoxypropoxy)-benzen
Bis(2-ethylhexyl)phthalat =
Di(2-ethylhexyl)phthalat =
DEHP
Bis(tributyltin)oxid
Blandingsfortyndere 4
Bly-forb. i uorg. støv
(målt som Pb)
Bor
Brom
Bromethan =
Ethylbromid
Brommethan
Brompropan =
Propylbromid
1,4-Butandiol
Butan-1-ol =
n-Butanol
Butan-2-ol =
sec-Butanol
1,2-Butanolid
(se γ-Butyrolacton)
Butanon =
2-Butanon =
Methylethylketon
Butanonoxim =
Metylethylketonoxim
Butansyre
(se Smørsyre)
2-Butenal
(se Crotonaldehyd)
2-Butoxyethanol =
Butylglycol =
EGBE

#
4

128-37-0
92-52-4

112-24-3

L

96-48-0

107-92-6
123-73-9
111-76-2

0,04

L

Nyt stof på listen.
Blandingsfortyndere er nærmere beskrevet i B-værdivejledningen nr. 2, 2002.
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CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

L

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

112-34-5

0,02

L

2

7

II

95

124-17-4

0,03

L

2

7

II

95

112-07-2

0,1

L

2

7

II

94

35884-42-5

0,4

L

2

7

III

95

85409-76-3

0,1

2

7

II

96

5131-66-8

0,4

L

2

7

III

95

0,1
0,006

L
L

2
2

7
7

II
I

96
90

1

2

7

III

95

0,1

2

7

II

90

0,001

2

7

I

90

Bagg.
dok.

Datablad

X

X

Stofnavn
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol =
Butyldiglycol =
Diethylenglycolmonobutylether =
DEGBE
2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat =
Diethylenglycolmonobutylether-acetat
=
Butyldiglycolacetat =
DEGBEA
2-Butoxyethylacetat =
Butylglycolacetat =
EGBEA
1-(2-Butoxy-1-methylethoxy)-2propanol
(se Dipropylenglycolmonobutylether)
(2-Butoxymethylethoxy)propanol =
Dipropylenglycol-n-butylether =
DPGBE
2-Butoxy-1-methylethylacetat =
Propylenglycol-n-butylether-acetat
1-Butoxypropan-2-ol =
3-(Butoxy)-2-propanol =
Butoxypropanol =
2-Propylenglycol-1-n-butylether =
2PG1BE
1-tert-Butoxy-2-propanol
(se Propylenglycolmono-tertbutylether)
n-Butylacetat
Butylacrylat
tert-Butylalkohol
(se 2-Methylpropan-2-ol)
Butyldiglycol
(se 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol)
Butyldiglycolacetat
(se 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-acetat)
γ-Butylen
(se 2-Methylpropen)
Butylglycol
(se 2-Butoxyethanol)
Butylglycolacetat
(se 2-Butoxyethylacetat)
Butylglycolat =
Hydroxyeddikesyre-n-butylester =
Glycolsyre-n-butylester
Butylhydroxytoluen
(se 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol)
Butyl-3-iod-2-propynylestercarbamidsyre
(se 3-Jod-2-propynylbutylcarbamat)
Butyllactat =
n-Butyllactat
Butyltitanat
(se Tetrabutyltitanat)
Butyraldehyd

12

29911-28-2

57018-52-7
123-86-4
141-32-2
75-65-0
112-34-5
124-17-4
115-11-7
111-76-2
112-07-2
7397-62-8
128-37-0
55406-53-6
138-22-7
5593-70-4
123-72-8

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

L

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

Bagg.
dok.

Datablad

2

7

III

99

X

X

2

7

III

96

Stofnavn
γ-Butyrolactam
(se 2-Pyrrolidon)
γ-Butyrolacton =
Tetrahydro-2-furanon
C9-aromater, der omfatter
Cumen og
Trimethylbenzener (Hemimelliten,
Pseudocumen og Mesitylen)
Cadmiumforbindelser
(målt som Cd)
Caprolactam =
2-Oxohexamethylenimin
Carbinol
(se Methanol)
Carbondisulfid
Carbonmonoxid =
Kulilte
Carbontetrachlorid
(se Tetrachlormethan)
Carbonylsulfid
Carven
(se Limonen)
CFC11
(se Trichlorfluormethan)
Chlor
Chloracetylacetone
(se 3-Chlorpentan-2,4-dion)
Chlorbenzen =
Monochlorbenzen
Chlorcyan
(se Cyanogenchlorid)
Chloreddikesyre
1-Chlor-2,3-epoxypropan =
Epichlorhydrin =
2,3-Epoxy-1-chlorpropan
Chlorerede paraffiner #
Chlorethan =
Ethylchlorid
Chlorethylen =
Chlorethen
(se Vinylchlorid)
Chlormethan =
Methylchlorid
1-Chlor-3-nitrobenzen
(se m-Nitrochlorbenzen)
1-Chlor-4-nitrobenzen
(se p-Nitrochlorbenzen)
Chloroform =
Trichlormethan

#

616-45-5
96-48-0

0,3

98-82-8
526-73-8
95-63-6
108-67-8
-

0,03

0,00001

1

1

I

90

105-60-2

0,01

2

7

I

98

0,02
1

2
2

7
6

II
IV

90

Data utilstræk.

-

-

-

94

7782-50-5
1694-29-7

0,01

2

6

II

96

108-90-7

0,1

2

7

II

90

79-11-8
106-89-8

0,002

2
1

7
1

l
II

90
90

85535-84-8
85535-85-9
85535-86-0
75-00-3

0,02

2

7

II

06

0,1

2

7

II

94

0,04

2

7

II

90

0,02

1

1

II

96

L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

67-56-1
75-15-0
630-08-0
56-23-5
463-58-1
5989-27-5
75-69-4

506-77-4

75-01-4
74-87-3
121-73-3
100-00-5
67-66-3

Nyt stof på listen.
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CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

L

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

1694-29-7

0,01

L

2

7

I

92

107-05-1

0,0008
0,002

1
2

1
7

I
I

96
92

100-44-7

0,0008

2

7

I

90

67-97-0

0,002

1

1

II

91

-

0,001

2

3

III

90

-

0,0001

1

1

I

90

50-29-3

-

1

1

I

90

-

0,0005

2

3

II

90

1319-77-3
123-73-9

0,003
0,02

L

2
2

7
7

I
II

95
-

98-82-8

0,03

L

2

7

III

96

0,06

2

3

III

95

506-77-4

-

2

6

I

90

110-82-7
108-93-0
108-94-1
98-94-2

1
0,05
0,1
0,01

2
2
2
2

7
7
7
7

III
II
II
I

90
90
91
-

120-92-3
91-17-8

0,1
0,01

2
2

7
7

II
I

92
02

Bagg.
dok.

Datablad

Stofnavn
3-Chlorpentan-2,4-dion =
Chloracetylacetone
Chlorphenoler (mono,di,tri,tetra)
3-Chlorpropen =
Allylchlorid
α-Chlortoluen =
Benzylchlorid
Cholecalciferol =
Vitamin D3
Chrom-forb. andre end Cr VI i uorg.
støv (målt som Cr)
Chromater
(målt som Cr VI)
Clofenotan =
DDT =
Trichlor(1,1,1-)2,2-bis(pchlorphenyl)ethan
Cobalt-forb. i uorg. støv
(målt som Co)
Cresol = Cresoler
Crotonaldehyd =
2-Butenal
Cumen =
Isopropylbenzen
(se C9-aromater)
Cuminol =
Cuminylalkohol =
Cumylalkohol =
p-Cymen-7-ol
(se 4-Isopropyl-benzyl-alkohol)
Cumylalkohol
(se 2-Phenyl-2propanol)
Cyanider i uorg. støv
(målt som CN)
Cyanoethylen
(se Acrylonitril)
Cyanogenchlorid =
Chlorcyan
Cyclohexan
Cyclohexanol
Cyclohexanon
Cyclohexyldimethylamin =
N,N-Dimethylcyclohexylamin
Cyclopentanon
Decahydronaphtalen =
Decalin
DEGBE
(se 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol)
DEGBEA
(se 2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat)

14

X

536-60-7

617-94-7
536-60-7
107-13-1

112-34-5
124-17-4

L

X

X

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

L

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

Bagg.
dok.

Datablad

2

7

II

-

2

7

I

96

X

X

X

Stofnavn
DEHP
(se Bis(2-ethylhexyl)phthalat)
Destillater (råolie), hydroafsvovlede
middeltunge carbonhydrider,
overvejende C11 – C25 med
kogeinterval 205-400 °C
”Shellsol R”
(Se mineralsk olie) 5
Diacetonealkohol
(se 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on)
m-Diaminobenzen
(se m-Phenylen-diamin)
1,8-Diamino-3,6-diazaoctan
(se Triethylentetramin)
Diatome jord
(se Kiselgur)
1,4-Diazabicyclooctan =
Triethylendiamin
Dialkylsulfider, der omfatter
Dimethylsulfid,
Dimethyldisulfid,
Dimethyltrisulfid,
Diethylsulfid og
Diethyldisulfid
Dibenzen
(se Biphenyl)
1,2-Dibromethan
Dibutylamin =
Di-n-butylamin
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol =
Butylhydroxytoluen =
BHT
Dibutylether
1,2-Dichlorbenzen
1,4-Dichlorbenzen
3,3’-Dichlorbenzidin (og salte heraf)
Dichlordifluormethan
1,2-Dichlorethan
1,1-Dichlorethen =
1,1-Dichlorethylen
1,2-Dichlorethener =
1,2-Dichlorethylen

117-81-7
64742-80-9

123-42-2
108-45-2
112-24-3
61790-53-2
280-57-9

0,1
0,001

L

75-18-3
624-92-0
352-93-2
110-81-6
92-52-4
106-93-4
111-92-2

0,0001
0,01

1
2

1
7

I
I

92
93

128-37-0

0,01

2

7

I

93

142-96-1
95-50-1
106-46-7
91-94-1
75-71-8
107-06-2
75-35-4

0,1
1
0,004
0,01

2
2
2
1
1
1
1

7
7
7
1
1
1
1

III
II
I
II
II
II

90
90
90
90
90
92
96

X
X

X

540-59-0
156-60-5
156-59-2
1717-00-6

0,4

2

7

III

96

X

X

1

1

1

II

96

X

X

0,02

1

1

II

96

X

X

1,1-Dichlor-1-flourethan =
Dichlorflourethan =
HCFC-141b
Dichlormethan =
75-09-2
Methylenchlorid
2,2-Dichlor-4,4-methylendianilin (og 101-14-4
salte heraf)
(se 4,4’-Methylenbis[2-chloranilin])

5

Olietåger og mineralsk olie er nærmere beskrevet i B-værdivejledningen nr. 2, 2002,
afsnit 2.2.5. Se også indledningen om målemetode.
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Hvd. Tabel Kl
grp.

År

-

1

1

-

90

0,02
0,002

1
1

1
1

II
II

96
02

1
1

1
1

I
-

90
95

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

28434-86-8
78-87-5
96-23-1
77-73-6

L

Bagg.
dok.

Datablad

X

X

Stofnavn
3,3’-Dichloro-4,4’-diaminodiphenylether
1,2-Dichlorpropan
1,3-Dichlor-propanol-2
Dicyclopentadien
(se 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7methano-inden)
DDT
(se Clofenotan)
Dieldrin
Dieselolie 6
Diethanolamin
(se 2,2’-Iminodiethanol)
Diethylamin
Diethylcarbonat
Diethyldiallylmalonat
Diethylether
#

Diethylenglycol =
Diglycol =
Glycolethylether =
2-(2-Hydroxyethoxy)ethanol =
2,2’Oxydiethanol
Diethylenglycolmonobutylether
(se 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol)
Diethylenglycolmonobutylether-acetat
(se 2-(2-Butoxyethoxy)-ethylacetat)
Diethylenglycolmonoethylether =
DEGEE
(se 2-(2-Ethoxy-ethoxy)ethanol)
Diethylketon
(se Pentan-3-on)
Diethylsulfat
Diethylsulfid
(se Dialkylsulfid)
Diethyldisulfid
(se Dialkylsulfid)
Di(2-ethylhexyl)phthalat
(se Bis(2-ethylhexyl)phthalat)
1,1-Difluorethan =
HFC-152a
Diglycol
(se Diethylenglycol)
1,2-Dihydroxyethan
(se Ethan-1,2-diol)
Dihydroxypropylether
(se Dipropylenglycol)
Diisobutylketon
(se 2,6-Dimethylheptan-4-on)
Diisopropylether
6

50-29-3
60-57-1
111-42-2

0,0001
0,1

109-89-7
105-58-8
3195-24-2

0,02
L
0,1
Data utilstræk.
1
0,4

2
2
-

7
7
-

II
II
-

90
02
92

X

2
2

7
7

III
III

96
06

X
X

X
X

4 X 10-6

1

1

I

96

X

X

1

1

1

II

02

-

2

7

III

90

60-29-7
111-46-6

L

112-34-5
124-17-4
111-90-0
96-22-0
64-67-5
352-93-2
110-81-6
117-81-7
75-37-6
111-46-6
107-21-1
25265-71-8
108-83-8
108-20-3

Dieselolie reguleres ligesom benzin ved Bekendtgørelse nr. 1670 af 14. december 2006
om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin

#

16

Nyt stof på listen.

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

1
0,1
Data utilstræk.
0,04
L
0,005
L
0,001

2
2
-

7
7
-

III
II
-

92
90
94

2
2
1

7
7
1

II
I
I

90
94
90

-

2

7

I

90

115-10-6
57018-52-7

1

2

7

III

90

68-12-2

0,08

2

7

II

07

1119-40-0

Data utilstræk.
0,06
L

-

-

-

94

2

7

III

94

62-75-9

0,0001

1

1

I

90

109-55-7

0,001

2

7

I

06

106-65-0

Data utilstræk.
0,1 x 10-6

-

-

-

94

1

1

I

89

10024-97-2

1

2

6

IV

-

123-91-1

0,01-0,1

1

1

II

88

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

L

Bagg.
dok.

Datablad

Stofnavn
Dihydro-2(3H)-furanon
(se γ-Butyrolacton)
Dimethoxymethan
N,N-Dimethylacetamid
Dimethyladipat

96-48-0

Dimethylamin
2-Dimethylaminoethanol
[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]
phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1yliden](ethyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, natriumsalt =
Benzylviolet 4B
Dimethylaminopropylamin
(se N,N-Dimethyl-1,3-propandiamin)
N,N-Dimethylanilin
N,N-Dimethylcyclohexylamin
(se Cyclohexyldimethylamin)
Dimethyldisulfid
(se Dialkylsulfid)
Dimethylether
1-(1,1-Dimethylethoxy)-2-propanol
(se Propylenglycolmono-tert-butylether)
N,N-Dimethylformamid 7 =
Formdimethylamid =
N-Formyldimethylamin
Dimethylglutarat

124-40-3
108-01-0
1694-09-3

2,6-Dimethylheptan-4-on =
Diisobutylketon
Dimethylketon
(se Acetone)
Dimethylnitrosoamin =
N-Nitrosodimethylamin
N,N-Dimethyl-1,3-propandiamin # =
DMAPA =
Dimethylaminopropylamin =
3-Aminopropyldimethylamin
Dimethylsuccinat
Dimethylsulfat
Dimethylsulfid =
Methylsulfid =
Thio-bis-(methan)
(se Dialkylsulfid)
Dimethyltrisulfid
(se Dialkylsulfid)
Dinitrogenoxid =
Lattergas
1,4-Dioxan

7
#

109-87-5
127-19-5
627-93-0

X

109-55-7
121-69-7
98-94-2
624-92-0

108-83-8
67-64-1

77-78-1
75-18-3

X

X

-

Erstatter B-værdi fra 1990 på 0,1 mg/m3, hovedgruppe 2.
Nyt stof på listen.

17

B-værdi
mg/m3

L

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

101-84-8

0,0004

L

2

7

I

90

25265-71-8

1

2

7

III

02

0,04

2

7

II

02

1

2

7

III

02

2

7

II

90

2

7

II

91

CAS-nr.

Bagg.
dok.

Datablad

X

X

Stofnavn
Diphenyl
(se Biphenyl)
Diphenylether
Dipropylenglycol=
Dihydroxypropylether
Dipropylenglycolmonobutyl-ether
DPGBE =
1-(2-Butoxy-1-methylethoxy)-2propanol
Dipropylenglycol-n-butylether
(se 2Butoxymethylethoxy)propanol)
Dipropylenglycoldimethylether

18

92-52-4

#

= 29911-28-2

35884-42-5
111109-77-4

Dipropylenglycolmonomethyl-ether =
Dipropylenglycolmethylether
(se (2-Methoxymethylethoxy)propanol)
DPGBE
(se 2-Butoxymethylethoxy)-propanol)
D-vitaminer, se
Ergocalciferol = Vitamin D2
Cholecalciferol = Vitamin D3
Eddikesyre

34590-94-8

50-14-6
67-97-0
64-19-7

0,1

Eddikesyreanhydrid

108-24-7

0,02

Eddikesyrebutylester /
Eddikesyreisobutylester
(se Butylacetat)
EGBE
(se 2-Butoxyethanol)
EGBEA
(se 2-Butoxyethylacetat)
Ekstraktionsbenzin
(se Benzin)
Endotoksiner

123-86-4 /
110-19-0

35884-42-5

L

111-76-2
112-07-2
64742-48-9
-

1 x 10-6

1

1

I

92

Enzymer, proteolytiske

-

-6

3 x 10

1

1

I

92

Epichlorhydrin
(se 1-Chlor-2,3-epoxypropan)
Epoxy, org. forbindelser, monomere

106-89-8
0,001

1

1

I

02

2,3-Epoxy-1-chlorpropan
(se 1-Chlor-2,3-epoxypropan)
1,2-Epoxycyclohexan-4-oxiran
(se 7-Oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]
heptan)
1,2-Epoxy-2-(epoxyethyl)cyclo-hexan =
1,2-Epoxycyclohexan-1-oxiran
1-Epoxyethyl-3,4-epoxy-cyclohexan
(se 7-Oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]
heptan)
(Epoxyethyl)benzen

106-89-8

4223-10-3

0,001

1

1

I

90

106-87-6

0,001

96-09-3

0,001

1

1

I

90

-

106-87-6

X

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

<0,001

1

1

I

02

-

0,01

2

7

I

90

50-14-6

0,002

1

1

II

91

107-21-1

0,01

2

7

I

06

64-17-5

5

2

7

III

90

110-80-5

0,01

1

1

II

01

111-90-0

1

2

7

III

95

111-15-9

0,01

1

1

II

01

2

7

III

90

-

2

7

I

90

75-04-7

-

2

7

I

90

100-41-4

0,2

2

7

II

06

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

2,3-Epoxypropyl-trimethylammoniumchlorid =
GMAC
Epoxystøv
(fra pulvermalingsprocesser)
Ergocalciferol =
Vitamin D2
Ethan-1,2-diol 8 =
Ethylenglycol =
1,2-Dihydroxyethan =
2-Hydroxyethanol =
Glycol =
Monoethylenglycol
Ethanol

3033-77-0

Ethanolamin
(se 2-Aminoethanol)
Ethenylbenzen
(se Styren)
Ethenyltrimethoxysilan
(se Trimethoxyvinylsilan)
Ether =
Ethylether
(se Diethylether)
2-Ethoxyethanol 9 =
Ethylglycol =
Ethylenglycolmonoethylether =
EGEE
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol =
Ethyldiglycol =
Diethylenglycolmonoethylether =
DEGEE
2-Ethoxyethylacetat 10
Ethylglycolacetat =
Ethylenglycolmonoethylether-acetat =
EGEEA
2-Ethoxy-1-methylethylacetat =
1-Ethoxyisopropylacetat =
(se 2-Propylenglycol-1ethyletheracetat (2PG1EEA))
1-Ethoxypropan-2-ol =
1-Ethoxy-2-propanol =
Ethoxypropanol
(se 2-Propylen-glycol-1-ethylether =
Propylenglycolmonoethylether =
2PG1EE)
Ethylacetat

141-43-5

141-78-6

1

Ethylacrylat =
Acrylsyreethylester
Ethylamin

140-88-5

Ethylbenzen 11 =
Ethylbenzol =
Phenylethan

L

Bagg.
dok.

Datablad

X

X

X

X

X

X

X

X

Stofnavn

100-42-5
2768-02-7
60-29-7

54839-24-6

1569-02-4

L

8

Erstatter B-værdi fra 1990 på 0,3 mg/m3, hovedgruppe 2.
Erstatter B-værdi fra 1990 på 0,2 mg/m3, hovedgruppe 2.
10
Erstatter B-værdi fra 1990 på 0,1 mg/m3, hovedgruppe 2.
9

19

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

L

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

2

7

I

92

2

7

I

90

Bagg.
dok.

Datablad

Stofnavn
Ethylbromid
(se Bromethan)
Ethylchlorid
(se Chlorethan)
Ethyl-2-cyanoacrylat =
Ethylcyanoacrylat
Ethyldiglycol
(se 2-(2-Ethoxy-ethoxy)ethanol)
Ethyldimethylamin =
Dimethylethylamin
Ethylenglycol
(se Ethan-1,2-diol)
Ethylenglycolmonoacetat =
EGMA
(se 2-Hydroxyethylacetat)
Ethylenglycolmonoethylether = EGEE
(se 2-Ethoxyethanol)
Ethylenglycolmonoethylether-acetat =
EGEEA
(se 2-Ethoxyethylacetat)
Ethylenglycolmonomethylether =
EGME
(se 2-Methoxyethanol)
Ethylenglycolmonopropylether =
EGMPE
(se 2-(Propyloxy)ethanol)
Ethylenimin
(se Aziridin)
1-Ethylen-2-methylbenzen =
2-vinyltoluen
Ethylenoxid

75-00-3
7085-85-0

0,01

111-90-0
598-56-1

0,002

L

107-21-1
542-59-6
110-80-5
111-15-9
109-86-4
2807-30-9
151-56-4
611-15-4

0,1

2

7

II

02

75-21-8

0,005

1

1

II

90

2

7

III

90

Ethylenthiourinstof
(se Imidazolidin-2-thion)
Ethylformiat

96-45-7

Ethylglycol
(se 2-Ethoxyethanol)
Ethylglycolacetat
(se 2-Ethoxyethylacetat)
2-Ethyl-1-hexanol og
2-Ethylhexylacetat # =
Octylalkohol og Octylacetat
2-Ethylhexylacrylat =
2-Ethylhexyl-2-propenat =
Acrylsyre-2-ethylhexylester
Ethylnitrit

110-80-5

109-94-4

1

L

111-15-9
104-76-7 /
103-09-3

0,1

2

7

II

01

X

X

103-11-7

0,01

2

7

I

00

X

X

109-95-5

0,1

2

7

II

92

Ethylsilikat =
Tetraethylorthosilicat

78-10-4

1

2

7

III

96

X

X

Ethylsulfat
(se Diethylsulfat)
Fluor

64-67-5
0,002

2

6

II

90

7782-41-4

11
#

20

74-96-4

Erstatter B-værdi fra 1990 på 0,5 mg/m3, hovedgruppe 2.
Nyt stof på listen.

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

Bagg.
dok.

Datablad

0,001

2

3

III

97

X

X

50-00-0

0,01

1

1

II

99

X

X

Formamid

75-12-7

0,01

2

7

I

02

Formdimethylamid =
N-Formyldimethylamin
(se Dimethylformamid)
2-Formylfuran
(se Furfural)
Formyltrichlorid
(se Chloroform)
Fosgen
(se Phosgen)
2-Furaldehyd =
2-Furancarboxaldehyd =
Furfural
2,5-Furandion
(se Maleinsyreanhydrid)
Glutaraldehyd =
Glutaral =
Glutardialdehyd
Glycol
(se Ethan-1,2-diol
Glycolsyre-n-butylester
(se Butylglycolat)
Glycolethylether
(se Diethylenglycol)
GMAC
(se 2,3-Epoxypropyltrimethylammoniumchlorid)
HCFC-141b
(se 1,1-Dichlor-1-flourethan)
Hemimelliten =
1,2,3-Trimethylbenzen
(se C9-aromater)
Heptan

68-12-2

0,002

1

1

II

96

X

X

0,001

1

1

I

98

X

X

142-82-5

1

2

7

III

02

Heptan-1-ol =
Heptanol =
n-Heptanol =
1-Heptanol =
Heptylalkohol =
1-Hydroxyheptan
Heptan-2-on =
Heptanon
Hexahydropyridin
(se Piperidin)
Hexamethylendiisocyanat =
1,6-Hexamethylendiisocyanat
(se isocyanater)
Hexamethylphosphortriamid

111-70-6

1

2

7

III

92

110-43-0

0,1

2

7

II

94

Hexan =
n-Hexan

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

Fluorider, uorg. forb.
(målt som fluorid)
Formaldehyd 12

-

L

Stofnavn

12

98-01-1
67-66-3
75-44-5
98-01-1
108-31-6
111-30-8
107-21-1
7397-62-8
111-46-6
3033-77-0
1717-00-6
526-73-8

L

110-89-4
822-06-0

0,0002

2

7

I

94

680-31-9

0,001

1

1

I

90

110-54-3

0,4

2

7

III

90

Formaldehyd er nærmere beskrevet i B-værdivejledningen nr. 2, 2002.

21

CAS-nr.

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

0,3

2

7

III

90

B-værdi
mg/m3

L

Bagg.
dok.

Datablad

X

X

Stofnavn
6-Hexanlactam
(se Caprolactam)
Hexanoner

105-60-2

1-Hexanol-2-ethylacrylat
(se 2-Ethylhexylacrylat)
HFC-134a
(se 1,1,1,2-Tetrafluorethan)
HFC-152a
(se 1,1-Difluorethan)
Hydrazin (og salte heraf)

103-11-7

302-01-2

0,0002

1

1

I

90

Hydrogenbromid

10035-10-6

-

2

6

II

90

Hydrogenchlorid

7647-01-0

0,05

2

6

III

90

74-90-8

0,06

2

6

II

95

7664-39-3

0,002

2

6

II

90

0,001

2

6

II

90

2

7

II

92

-

Hydrogencyanid
Hydrogenfluorid

13

75-37-6

Hydrogenphosphid
(se Phosphin)
Hydrogensulfid

7803-51-2

4-Hydroxybutansyrelacton
(se γ-Butyrolacton)
1-Hydroxycumen
(se 2-phenyl-2-propanol)
Hydroxyeddikesyre-n-butylester
(se Butylglycolat)
2-Hydroxyethanol
(se Ethan-1,2-diol)
2-(2-Hydroxyethoxy)ethanol
(se Diethylenglycol)
2-Hydroxyethylacetat =
Ethylenglycolmonoacetat =
EGMA
1-Hydroxyheptan
(se Heptan-1-ol)
1-Hydroxymethyl-4-isopropylbenzen
(se 4-Isopropylbenzylalkohol)
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on =
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon =
Diacetonealkohol
Imidazolidin-2-thion =
2-Imidazolidinethion =
Ethylenthiourinstof
2,2’-Iminodiethanol =
Diethanolamin
3-Jod-2-propynylbutylcarbamat =
Butyl-3-iod-2propynylestercarbamidsyre
Isoamylacetat
(se Isopentylacetat)
Isoamylmethylketon
(se 5-Methylhexan-2-on)
Isobutan =
2-Methylpropan

96-48-0

13

22

881-97-2

7783-06-4

617-94-7
536-60-7
7397-62-8
107-21-1
111-46-6
542-59-6

0,1

L

111-70-6
536-60-7
123-42-2

0,1

2

7

II

91

96-45-7

0,001

1

1

I

90

111-42-2

0,01

2

7

I

90

55406-53-6

0,1

2

7

II

92

-

2

7

-

-

123-92-2
110-12-3
75-28-5

B-værdien for Hydrogenfluorid er under revision.

X

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

L

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

Bagg.
dok.

Datablad

0,3

L

2

7

III

96

X

X

2

7

I

90

2

7

II

90

2

7

I

02

2

7

III

90

2

7

III

95

2

7

I

93

Stofnavn
Isobutanol
(se 2-Methylpropan-1-ol)
Isobuten
(se 2-Methylpropen)
Isobutylacetat

78-83-1

Isobutylen
(se 2-Methylpropen
Isocyanater, organiske

115-11-7

Isocyansyretriglycidylester
(se Triglycidylisocyanurat)
Isononylphenol
(se Nonylphenol)
Isopentylacetat =
Isoamylacetat
Isopentylmethylketon
(se 5-Methylhexan-2-on)
Isophoron
(se 3,5,5-Trimethyl-cyclohex-2-enon)
Isophorondiamin

2451-62-9

115-11-7
110-19-0

-

0,0002

84852-15-3
123-92-2

0,02

L

110-12-3
78-59-1
2855-13-2

0,01

Isopropanol
67-63-0
(se Propanoler)
(+)4-isopropenyl-1-methylcyclohexen 5989-27-5
(se Limonen)
Isopropylacetat
108-21-4

0,7

Isopropylalkohol
(se Propanoler)
Isopropylamin

0,3

L

67-63-0
75-31-0

4-Isopropylbenzylalkohol =
536-60-7
Cumylalkohol =
Cuminol =
Cuminylalkohol =
1-Hydroxymethyl-4-isopropylbenzen =
4-(1-Methylethyl)benzenmethanol =
p-Cymen-7-ol
Isopropylidenemethylen
115-11-7
(se 2-Methylpropen)
Isothiocyanater
-

0,01

0,001

2

7

I

93

Kaliumhydroxid

1310-58-3

0,005

2

3

III

91

ß-Ketopropan
(se Acetone)
Kiselgur =
Diatome jord =
Siliciumdioxid (amorft)
Kobber forb. i uorg. støv
(målt som Cu)
Kulbrinteblandinger (bl.a. til tøjrens)

67-64-1
61790-53-2

0,005

2

3

III

95

-

0,01

2

3

III

90

-

1

2

7

III

02

Kulilte
(se Carbonmonoxid)

630-08-0

#

#

L

X

Nyt stof på listen.

23

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

0,005

2

3

III

90

-

0,005

2

7

I

99

-

0,0001

2

3

I

90

2

7

II

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

Kvarts =
α-Kvarts =
Siliciumdioxid (krystallinsk)
Kvaternære ammoniumforbindelser

14808-60-7

Kviksølv-forb. i uorg. støv
(målt som Hg)
Lattergas
(se Dinitrogenoxid)
Limonen # =
Carven =
(+)4-isopropenyl-1-methylcyclohexen
= p-Mentha-1,8-dien =
(R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)
cyclohexen
Lithium-forb. i uorg. støv
(målt som Li)
Magnesium-forb. i uorg. støv
(se Støv, inert) ∇
Maleinsyreanhydrid 14 =
2,5-Furandion
Mangan-forb. i uorg. støv
(målt som Mn)
MBT
(se 2-Mercaptobenzothiazol)
Melstøv

L

Bagg.
dok.

Datablad

X

X

06

X

X

X

Stofnavn

p-Mentha-1,8-dien
(se Limonen)
Mercaptaner =
Thioalkoholer
2-Mercaptobenzothiazol # =
MBT =
Benzothiazol-2-thiol =
2-Benzothiazolmercaptan
Mesitylen =
1,3,5-trimethylbenzen
(se C9-aromater)
Methanol =
Methylalkohol =
Træsprit =
Carbinol
3-Methoxybutylacetat =
3-Methoxy-n-butylacetat
2-Methoxyethanol =
Methylglycol =
Ethylenglycolmonomethylether =
EGME
(2-(2-Methoxymethylethoxy)methylethoxy)propanol =
Tripropylenglycolmonomethyl-ether=
TPGME ”=”
Dowanol TPM
#

10024-97-2
5989-27-5

0,1

L

-

0,01

2

3

III

92

-

0,08

2

9

-

98

108-31-6

0,0002

2

7

I

06

X

X

-

0,001

2

3

III

96

X

X

0,02

1

1

II

91

X

-

0,0002

2

7

I

90

149-30-4

0,001

1

1

I

01

X

X

108-67-8

0,03

2

7

III

92/ X
96

X

67-56-1

0,3

2

7

III

95

X

4435-53-4

0,2

2

7

III

92

109-86-4

0,02

2

7

II

90

25498-49-1

1

2

7

III

92

149-30-4
5989-27-5

L

Nyt stof på listen.
Varsling om ny B-værdi for inert støv på 0,02 mg/m3.
14
Erstatter B-værdi fra 1990 på 0,001 mg/m3, hovedgruppe 2.
∇

24

X

X

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

2

7

III

94

L

2

7

II

95

0,03

L

2

7

II

95

79-20-9

0,7

L

2

7

III

90

Methylacrylat =
Acrylsyremethylester
Methylamin

96-33-3

0,002

L

2

7

I

90

74-89-5

0,07

2

7

II

91

1-Methylazacyclopentan-2-on
(se N-Methylpyrrolidon)
α-Methylbenzylalkohol
(se 1-Phenylethanol)
3-Methylbutanon =
3-Methyl-2-butanon =
Methylisopropylketon
1-Methylbutylacetat =
Pentan-2-ol-acetat =
sec-Amylacetat
Methyl-tert-butylether =
MTBE
1-Methyl-2-tert-butoxyethanol
(se Propylenglycolmono-tertbutylether)
N-Methyl-γ-butyrolacton
(se N-Methylpyrrolidon)
Methylcarbamat =
Methylurethan
Methylchlorid
(se Chlormethan)
Methylchloroform
(se 1,1,1-Trichlorethan)
Methylcyclohexan

872-50-4

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol =
1-(2-Methoxy-1-methylethoxy)-2propanol =
Methoxypropoxypropanol =
Dipropylenglycolmonomethyl-ether =
Dipropylenglycolmethylether =
Propyldiglycol =
DPGME ”=”
Dowanol DPM
2-Methoxy-1-methylethylacetat =
Methoxypropylacetat =
Propylenglycolmonomethyletheracetat =
2-Propylenglycol-1-methyletheracetat
=
2PG1MEA ”=”
Dowanol PMA
1-Methoxypropan-2-ol =
1-Methoxy-2-propanol =
Propylenglycolmonomethyl-ether =
2-Propylenglycol-1-methylether =
2PG1ME ”=”
Dowanol PM
Methylacetat

34590-94-8

1

108-65-6

0,01

107-98-2

L

Bagg.
dok.

Datablad

Stofnavn

4-Methyl-1,3-dioxolan
(se Propylencarbonat)

X

98-85-1
563-80-4

0,5

L

2

7

III

90

626-38-0

0,001

L

2

7

I

90

1634-04-4

0,03

L

1

1

II

01

0,2

2

7

II

92

1

2

7

III

90

X

X

57018-52-7
872-50-4
598-55-0
74-87-3
71-55-6
108-87-2
108-32-7

25

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

0,001

1

1

I

90

0,2

2

7

II

90

2

7

I

96

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

101-14-4

L

Bagg.
dok.

Datablad

X

X

X

X

Stofnavn
4,4’-Methylenbis[2-chloranilin] =
2,2-Dichlor-4,4-methylendianilin (og
salte heraf) =
MOCA
Methylenchlorid = Methylendichlorid
(se Dichlormethan)
4-(1-Methylethyl)benzenmethanol
(se 4-Isopropylbenzylalkohol)
Methylethylenglycol
(se Propan-1,2-diol)
Methylethylketon
(se Butanon)
Metylethylketonoxim
(se Butanonoxim)
Methylformiat =
Myresyremethylester
Methylglycol
(se 2-Methoxyethanol)
5-Methylhexan-2-on =
5-Methyl-2-hexanon =
Methylisoamylketon =
Isoamylmethylketon =
Isopentylmethylketon
Methyliodid
Methylisoamylketon
(se 5-Methylhexan-2-on)
Methylisobutylketon
(se 4-Methylpentan-2-on)
Methylisopropylketon
(se 3-Methylbutanon)
N-Methyl-2-ketopyrrolidon
(se N-Methylpyrrolidon)
Methylmethacrylat
(R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)
cyclohexen
(se Limonen)
4-Methylmorpholin =
N-Methylmorpholin
Methyloxiran =
Propylenoxid
N-Methyl-2-oxypyrrolidon
(se N-methylpyrrolidon)
2-Methylpentan-1-ol =
2-Methyl-1-pentanol
4-Methylpentan-2-on =
Methylisobutylketon
Methylphenylketon
(se Acetophenon)
2-Methylpropan
(se Isobutan)
2-Methylpropan-1-ol =
Isobutanol
2-Methylpropan-2-ol =
tert-Butylalkohol

26

75-09-2
536-60-7
57-55-6
78-93-3
96-29-7
107-31-3
109-86-4
110-12-3

0,005

L

74-88-4

0,001

1

1

I

02

0,03

2

7

II

90

109-02-4

0,1

2

7

II

95

75-56-9

0,003

1

1

II

90

2

7

II

92

110-12-3
108-10-1
563-80-4
872-50-4
80-62-6
5989-27-5

872-50-4
105-30-6

0,05

L

108-10-1

0,2

2

7

II

96

78-83-1

0,4

2

7

III

90

75-65-0

1

2

7

III

92

98-86-2
75-28-5

X

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

L

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

Bagg.
dok.

Datablad

2-Methylpropen =
Isobuten =
Isobutylen =
γ-Butylen =
Isopropylidenemethylen
2-Methyl-1-propylacetat
(se Butylacetat)
Methylpropylketon
(se Pentan-2-on)
N-Methylpyrrolidon =
1-Methyl-2-pyrrolidon =
1-Methyl-5-pyrrolidon =
N-Methyl-2-oxypyrrolidon =
N-Methyl-2-ketopyrrolidon =
N-Methyl-γ-butyrolacton =
1-Methylazacyclopentan-2-on
α-Methylstyren
(se 2-Phenylpropen)
Methylsulfid
(se Dialkylsulfid)
Methyltrichlorid
(se Chloroform)
Methylurethan
(se Methylcarbamat)
MTBE
(se Methyl-tert-butylether)
Mineralsk olie, aerosoler (olietåger) 15

115-11-7

0,06

L

2

7

II

94

0,5

2

7

III

99

X

X

-

0,003

2

7

I

92

X

Mineralsk Terpentin, aromatholdig

64742-82-1
8052-41-3
64742-88-7
64742-48-9

0,2

L

2

7

III

98

X

1

L

2

7

III

98

X

-

1300 F

1

-

-

92

0,005

2

3

III

95

0,003

2

7

I

91

1

1

II

92

2

7

II

92

2

3

III

90

Stofnavn

Mineralsk Terpentin, aromatfri
Mineraluld

16

110-19-0
107-87-9
872-50-4

98-83-9
75-18-3
67-66-3
598-55-0
1634-04-4

MOCA
(se 4,4’-Methylenbis[2-chloranilin])
Molybdæn-forb. i uorg. støv
(målt som Mo)
Monochlorbenzen
(se Chlorbenzen)
Monoethylenglycol
(se Ethan-1,2-diol)
Myresyre =
Methansyre
Myresyremethylester
(se Methylformiat )
Mælkesyrebakterier

101-14-4

-

0,02

Naphthalen

91-20-3

0,04

1-(1-Naphthyl)-2-thiourinstof
(se Antu)
Natriumhydroxid i uorg. støv

86-88-4

108-90-7
107-21-1
64-18-6

X

107-31-3

1310-73-2

0,005

L

X

15

Olietåger og mineralsk olie er nærmere beskrevet i B-værdivejledningen nr. 2, 2002,
afsnit 2.2.5. Se også indledningen om målemetode.
16
B-værdi for mineraluld fra 1992 på 1300 fibre/m3, hovedgruppe 1, er under revision.

27

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

Bagg.
dok.

Datablad

0,01

2

7

I

91

7440-02-0

0,0001

1

1

I

90

1313-99-1

0,0001

1

1

I

90

98-95-3

0,0002

1

1

I

96

X

X

121-73-3

0,0005

1

1

I

96

X

X

100-00-5

0,0005

1

1

I

96

X

X

79-24-3

0,01

2

7

I

02

Nitrogenoxider, NOx (NO og NO2) 17 10102-44-0

0,125

2

4

-

90

2-Nitronaphtalen

581-89-5

0,001

1

1

I

90

Nitrophenoler

-

0,005

2

7

I

96

X

X

2-Nitropropan

79-46-9

-

1

1

-

90

N-Nitrosodimethylamin
(se Dimethylnitrosoamin)
2,4,6-Nitrotoluen=
Trotyl
Nonylphenol

62-75-9
118-96-7

0,001

1

1

I

02

84852-15-3

0,02

1

1

II

99

X

X

Nonylphenolethoxylater =
Nonylphenolpolyethylenglycol =
Nonylphenol polyoxyethylenether =
Nonylphenol polyethylenglycolether
Octylalkohol og Octylacetat
(se 2-Ethyl-1-hexanol og 2Ethylhexylacetat)
Octylacrylat
(se 2-Ethylhexylacrylat)
Orthophosphorsyre =
Phosphorsyre
7-Oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0] heptan
=
1-Epoxyethyl-3,4-epoxy-cyclohexan =
1,2-Epoxycyclohexan-4-oxiran
2-Oxohexamethylenimin
(se Caprolactam)
2-Oxopyrrolidin
(se 2-Pyrrolidon)
2,2’Oxydiethanol
(se Diethylenglycol)
Ozon =
Trioxygen
PAH =
Polyaromatiske hydrocarboner 18

-

0,05

1

1

II

99

X

X

7664-38-2

0,005

2

6

II

93

106-87-6

0,001

1

1

I

90

10028-15-6

0,01

2

6

III

96

-

-

1

1

-

90

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

Nicotin

54-11-5

Nikkel
(målt som Ni)
Nikkelmonoxid
(målt som Ni)
Nitrobenzen =
Nitrobenzol
m-Nitrochlorbenzen =
1-Chlor-3-nitrobenzen
p-Nitrochlorbenzen =
1-Chlor-4-nitrobenzen
Nitroethan

L

Stofnavn

17

104-76-7 /
103-09-3
103-11-7

105-60-2
616-45-5
111-46-6

Regnet som nitrogendioxid, NO2.
Polyaromatiske hydrocarboner og deres B-værdier er nærmere beskrevet i Bværdivejledningen nr. 2, 2002, afsnit 2.2.6.
18

28

X

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

-

2

3

III

90

-

1

2

7

III

90

87-86-5

0,00004

1

1

I

96

Pentan-2,4-dion =
2,4-Pentandion =
Acetylacetone
Pentan-2-ol-acetat
(se 1-Methylbutylacetat)
Pentan-2-on =
2-Pentanon =
Methylpropylketon
Pentan-3-on =
Diethylketon
Pentamethyldipropylentriamin

123-54-6

0,01

2

7

I

92

2

7

III

90

2

7

III

90

2

7

I

02

Pentandial
(se Glutaraldehyd)
Pentylacetat =
n-Amylacetat
Perchlorethylen =
Perchlor
(se Tetrachlorethylen)
2PG1PE
(se Butoxypropanol)
Phenethylen
(se Styren)
Phenol

111-30-8
2

7

II

90

108-95-2

0,02

2

7

I

90

2-Phenoxyethanol

122-99-6

0,1

2

7

II

95

Phenylbenzen
(se Biphenyl)
Phenylcarboxylsyre
(se Benzoesyre)
m-Phenylendiamin =
m-Diaminobenzen
Phenylethan
(se Ethylbenzen)
1-Phenylethanol =
α-Methylbenzylalkohol
Phenylpropan

92-52-4

0,001

2

7

I

95

98-85-1

0,3

2

7

III

95

103-65-1

0,03

2

7

II

02

2-Phenyl-2-propanol=
Cumylalkohol=
1-Hydroxycumen

617-94-7 536- 0,01
60-7

2

7

I

02

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

-

L

Bagg.
dok.

Datablad

Stofnavn
Palladium-forb. i uorg. støv
(målt som Pd)
Paraffinvokser og
carbonhydridvokser, overvejende
ligekædede carbonhydrider,
overvejende større end C20 =
Paraffiner (alkaner), langkædede
mere end 20 kulstofatomer
(se mineralsk olie) 19
Paraffiner (alkaner) C2,3,4,5,7 og 8 (dvs.
ikke methan og hexan)
Pentachlorphenol

L

X

626-38-0
107-87-9

1

96-22-0

0,6

3855-32-1

0,01

628-63-7

0,02

L

L

127-18-4
5131-66-8
100-42-5

65-85-0
108-45-2
100-41-4

L

19

Olietåger og mineralsk olie er nærmere beskrevet i B-værdivejledningen nr. 2, 2002,
afsnit 2.2.5. Se også indledningen om målemetode.

29

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

0,06

2

7

II

90

75-44-5

0,001

2

6

I

91

X

7803-51-2

0,001

2

6

I

92

X

X

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

98-83-9

L

Bagg.
dok.

Datablad

Stofnavn
2-Phenylpropen =
α-Methylstyren
Phosgen =
Fosgen
Phosphin =
Hydrogenphosphid
Phosphorsyre
(se Orthophosphorsyre)
Phthalater andre end DEHP

-

0,01

2

7

I

94

Phthalsyreanhydrid

85-44-9

0,001

2

7

I

90

Pin-2(3)-en =
α-Pinen
Piperidin

80-56-8

0,05

2

7

II

91

X

110-89-4

0,01

2

7

I

96

X

Platin-forb. i uorg. støv
(målt som Pt)
Polyamidstøv

-

-

2

3

III

90

-

0,01

2

7

I

-

Polyaromatiske hydrocarboner 20
(se PAH)
Polyesterstøv, pulverlakering

-

0,01

2

7

I

02

Polyurethanstøv

9009-54-5

0,04

2

7

II

91

Propan-1,2-diol =
1,2-Propandiol =
Propylenglycol =
Methylethylenglycol
1,2-Propandiolcarbonat
(se Propylencarbonat)
Propan-1,2-dioldiacetat =
Propylenglycoldiacetat
Propanoler =
Propan-1-ol og
Propan-2-ol
2-Propanon
(se Acetone)
2-Propenal
(se Acrolein)
2-Propennitril
(se Acrylonitril)
2-Propen-1-on
(se Acrolein)
2-Propensyre-2-ethylhexylester =
2-Propensyreoctylester
(se 2-Ethylhexylacrrylat)
2-Propensyre(1-methyl-1,2diethandiyl)bis[oxy(methyl-1,2ethandiyl]ester
(se Tripropylenglycoldiacrylat)
Propionaldehyd

57-55-6

1

2

7

III

92

623-84-7

1

2

7

III

90

62309-51-7
71-23-8
67-63-0
67-64-1

1

2

7

III

96

123-38-6

-

2

7

II

90

Propionsyre

79-09-4

0,05

2

7

II

90

20

7664-38-2

X

X

108-32-7

107-02-8
107-13-1
107-02-8
103-11-7
42978-66-5

L

Polyaromatiske hydrocarboner og deres B-værdier er nærmere beskrevet i Bværdivejledningen nr. 2, 2002, afsnit 2.2.6.

30

X

X

X

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

L

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

Bagg.
dok.

Datablad

109-60-4

0,1

L

2

7

II

90

1

2

7

III

99

X

X

0,05

2

7

II

02

X

X

Stofnavn
Propylacetat =
n-Propylacetat
Propylbromid
(se 1-Brompropan)
Propyldiglycol
(se (2-Methoxymethylethoxy)propanol)
Propylenaldehyd
(se Acrolein)
Propylencarbonat =
4-Methyl-1,3-dioxolan
Propylenchlorid =
Propylendichlorid
(se 1,2-Dichlorpropan)
Propylenglycol
(se Propan-1,2-diol)
2-Propylenglycol-1-n-butylether
(se Butoxypropanol)
Propylenglycolmono-tert-butylether #
=
2PG1tBE =
1-tert-Butoxy-2-propanol =
1-(1,1-Dimethylethoxy)-2-propanol =
1-Methyl-2-tert-butoxyethanol
Propylenglycol-n-butyletheracetat
(se 2-Butoxy-1-methylethylacetat)
Propylenglycoldiacetat
(se Propan-1,2-dioldiacetat)
2-Propylenglycol-1-ethylether 21 =
2PG1EE =
1-Ethoxy-2-propanol =
Ethoxypropanol =
2-Propylenglycol-1-ethylether
2-Propylenglycol-1-ethylether-acetat =
2PG1EEA 22 =
2-Ethoxy-1-methylethylacetat =
1-Ethoxyisopropylacetat
Propylenglycolmonomethyl-ether =
2-Propylenglycol-1-methylether =
2PG1ME ”=”
Dowanol PM
(se 1-Methoxypropan-2-ol)
Propylenglycolmonomethyletheracetat =
2-Propylenglycol-1-methylether-acetat
=
2PG1MEA ”=”
Dowanol PMA
(se 2-Methoxy-1-methylethylacetat)
Propylenoxid
(se Methyloxiran)

106-94-5
34590-94-8
107-02-8
108-32-7
78-87-5
57-55-6
5131-66-8
57018-52-7

85409-76-3
623-84-7
1569-02-4

0,01

L

2

7

II

06

X

X

54839-24-6

0,01

L

2

7

II

06

X

X

107-98-2

108-65-6

75-56-9

#

Nyt stof på listen.
Erstatter B-værdi fra 1992 på 1 mg/m3, hovedgruppe 2.
22
Ny vurdering, B-værdi fra 1995 er bibeholdt på 0,01 mg/m3, hovedgruppe 2.
21

31

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

0,3

2

7

III

92

110-86-1

0,07

2

7

II

90

2-Pyrrolidon =
2-Pyrrolidinon =
α-Pyrrolidon =
γ-Aminobutyrolactam =
γ-Butyrolactam =
2-Oxopyrrolidin
Rhodium-forb. i uorg. støv
(målt som Rh)
Salpetersyre

616-45-5

0,003

2

7

I

91

-

-

2

3

III

90

7697-37-2

0,01

2

6

III

91

Selen-forb. i uorg. støv
(målt som Se)
Siliciumdioxid (amorft)
(se Kieselgur)
Siliciumdioxid =
Silicondioxid =
Kieselgel
Siliciumdioxid (krystallinsk)
(se Kvarts)
Slibestøv-rustfrit stål
Slibestøv i øvrigt
Smørsyre =
Butansyre
Solventnaphtha, let aromatisk C8-C10

-

-

2

3

II

90

0,005

2

3

III

02

2

3

III

91

107-92-6

0,001
0,01
0,0001

L

2

7

I

-

64742-95-6

0,03

L

2

7

III

97

Solventnaphta (råolie) tung
64742-94-5
aromatisk. Carbonhydrider
overvejende C9 - C16, kogeinterval 165290 oC =
”Solvesso 150”
Stannan, tributyl-, mono85409-17-2
(naphthenoyloxy)derivater =
Tributyltinnaphthenat
Stenkultjærebeg 10 %
-

0,05

L

2

7

III

95

0,0005

1

1

I

92

4 x 10-6

1

1

I

90

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

2-(Propyloxy)ethanol =
2-Propoxyethanol =
Ethylenglycolmonopropylether =
EGMPE
Pseudocumen =
1,2,4-Trimethylbenzen
(se C9-aromater)
Pyridin

2807-30-9

L

Bagg.
dok.

Datablad

Stofnavn

63231-67-4
14808-60-7
-

-

0,00001

1

1

I

90

Stenkultjæredestillater
Kogepunkt > 200 °C
Strontiumchromat

-

0,00003

1

1

I

90

7789-06-2

0,0001

1

1

I

94

Styren =
Ethenylbenzen =
Phenethylen =
Vinylbenzen
Støv, inert, under 10 mikrometer

100-42-5

0,2

2

7

II

96

-

0,08

2

9

-

90

9014-01-1

3 x 10-6

1

1

I

93

∇

∇

X

61790-53-2

Stenkultjærebeg 3 %

Subtilisin

32

95-63-6

Varsling om ny B-værdi for inert støv på 0,02 mg/m3.
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X
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År

0,1

2

7

II

08

7446-09-5

0,25

2

5

-

90

Svovlsyre

7664-93-9

0,01

2

6

III

89

Svovlsyrediethylester
(se Diethylsulfat)
Svovltrioxid

64-67-5
0,01

2

6

III

90

Sæber (Na,K og Ca-salte af fedtsyrer) -

0,01

2

7

I

93

Sølv-forb. i uorg. støv
(målt som Ag)
Talkum 24

0,0002

2

3

II

90

14807-96-6

0,001

2

3

III

02

Tellur-forb. i uorg. støv
(målt som Te)
1,4,7,10-Tetraazadecan
(se Triethylentetramin)
Tetrabutyltitanat =
Butyltitanat =
Tetrabutoxytitanium =
Titantetrabutanolat
Tetrachlorethylen =
Perchlorethylen =
Tetrachlorethen
Tetrachlormethan =
Carbontetrachlorid =
Tetraklorkulstof
Tetraethoxysilan
(se Tetraethylorthosilicat)
Tetraethylbly
(målt som Pb)
Tetraethylorthosilicat =
Ethylsilikat
1,1,1,2-Tetrafluorethan=
HFC-134a
Tetrahydrofuran

-

-

2

3

II

92

5593-70-4

Data utilstræk.

-

-

-

96

127-18-4

0,01

1

1

II

56-23-5

0,005

1

1

78-00-2

0,0003

2

78-10-4

1

811-97-2
109-99-9

Tetrahydro-2-furanon
(se γ-Butyrolacton)
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7methanoinden =
Dicyclopentadien
Tetraklorkulstof
(se Tetrachlormethan)
Tetramethylbly
(målt som Pb)
Thallium-forb. i uorg. støv
(målt som Tl)
Thioalkoholer
(se Mercaptaner)

96-48-0

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

57-50-1

Svovldioxid

L

Bagg.
dok.

Datablad

Stofnavn
Sucrose (Sukker)
Svejserøg

#

X

23

7446-11-9

X

X

01

X

X

II

95

X

X

7

I

92

X

2

7

III

96

X

1

1

1

II

02

0,2

2

7

II

90

0,05

2

7

II

90

75-74-1

0,0003

2

7

I

92

-

0,0003

2

3

I

93

-

0,0002

2

7

I

90

112-24-3

78-10-4

77-73-6

X

56-23-5
X

#

Nyt stof på listen.
Svejserøg er nærmere beskrevet i B-værdivejledningen nr. 2, 2002.
24
B-værdien for talkum er under revision.
23
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CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

L

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

Bagg.
dok.

Datablad

Stofnavn
Thio-bis-methan
(se Dialkylsulfid)
Thiocarbamid =
Thiourinstof
Thioethere

75-18-3

Tin-forb. i uorg. støv
(målt som Sn)
Titandioxid

62-56-6

-

1

1

-

90

-

-

2

7

I

90

-

0,02

2

3

III

96

X

X

0,02

2

3

III

98

X

X

Toluen

13463-67-7
1317-70-0
1317-80-2
108-88-3

0,4

2

7

III

90

o-Toluidin

95-53-4

-

2

7

I

90

Trichlor(1,1,1-)2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan
(se Clofenotan)
1,1,1-Trichlorethan =
Methylchloroform
Trichlorethylen =
Trichlorethen
Trichlorfluormethan =
CFC11
Trichlormethan
(se Chloroform)
Triethanolamin

50-29-3
71-55-6

0,5

2

7

III

96

X

X

79-01-6

0,04

1

1

II

97

X

X

75-69-4

1

1

1

II

02

102-71-6

0,01

2

7

I

91

X

Triethylamin

121-44-8

0,04

2

7

II

91

X

0,0002

1

1

I

01

X

X

Data utilstræk.
0,0001

-

-

-

-

1

1

I

00

X

X

0,001

2

7

I

96

0,0002

2

7

I

93

0,03

2

7

II

91

67-66-3

Triethylendiamin
280-57-9
(se 1,4-Diazabicyclooctan)
112-24-3
Triethylentetramin # =
N,N’-bis(2-aminoethyl)-1,2-diaminoethan =
1,8-Diamino-3,6-diazaoctan =
1,4,7,10-Tetraazadecan
Trifloureddikesyre
76-05-1
Triglycidylisocyanurat =
2451-62-9
Isocyansyretriglycidylester =
1,3,5-tris(2,3-epoxypropyl)-s-triazin2,4,6(1H,3H,5H)-trion =
1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin2,4,6(1H,3H,5H)-trion
Trimethoxyvinylsilan =
2768-02-7
Ethenyltrimethoxysilan =
Vinyltrimethoxysilan
Trimethylamin
75-50-3
Trimethylbenzener
(se C9-aromater)
3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon =
Isophoron
Trioxygen
(se Ozon)

#

34

Nyt stof på listen.

78-59-1
10028-15-6

X

Hvd. Tabel Kl
grp.

År

Bagg.
dok.

Datablad

0,01

2

7

I

00

X

X

1

2

7

III

92

3 x 10-6

1

1

I

90

-

0,025

2

7

I

90

Vanadium-forb. i uorg. støv
(målt som V)
Vegetabilske olier, aerosoler

-

0,0003

2

3

II

96

-

0,01

2

7

I

95

Vinylacetat

108-05-4

0,2

2

7

II

90

Vinylbenzen
(se Styren)
Vinylchlorid =
Chlorethylen =
Chlorethen
Vinylcyanid
(se Acrylonitril)
Vinylidendichlorid
(se 1,1-Dichlorethen)
Vinyltrimethoxysilan
(se Trimethoxyvinylsilan)
Vitamin D2
(se Ergocalciferol)
Vitamin D3
(se Cholecalciferol)
Wollastonit 25

100-42-5
0,002

1

1

II

13983-17-0

4000 F

2

3

Xylen =
Xylener
Xylenoler

1330-20-7

0,1

2

-

0,002

Zink-forb. i uorg. støv, bortset fra
zinkchlorid (målt som Zn)
Zinkchlorid

7646-85-7

Æter
(se Diethylether)

60-29-7

CAS-nr.

B-værdi
mg/m3

Tripropylenglycoldiacrylat =
TPGDA =
Acrylsyrepropylenbis(oxypropylen)ester =
2-Propensyre(1-methyl-1,2-diethandiyl)bis[oxy(methyl-1,2-ethandiyl]ester
Tripropylenglycolmonoethyl-ether =
TPGEE
Tripropylenglycolmonomethyl-ether =
TPGME
(se (2-(2-Methoxymethylethoxy)
methylethoxy)propanol)
1,3,5-tris(2,3-epoxypropyl)-s-triazin2,4,6(1H,3H,5H)-trion =
1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin2,4,6(1H,3H,5H)-trion
(se Triglycidylisocyanurat)
Trotyl
(se 2,4,6-Nitrotoluen)
Trypsin

42978-66-5

20178-34-1

Træsprit
(se Methanol)
Træstøv (alle partikelstørrelser)

67-56-1

L

Stofnavn

25

25498-49-1

2451-62-9

118-96-7
9002-07-7

75-01-4

X

X

X

95

X

X

I

06

X

X

7

II

90

2

7

I

95

0,06

2

3

III

90

0,005

2

3

III

90

107-13-1
75-35-4
2768-02-7
50-14-6
67-97-0

L

Erstatter B-værdi fra 1992 på 1300 fibre/m3, hovedgruppe 1.
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Bilag

Dette bilag indeholder datablade for stofferne i tabel 1 i den angivne udgave.
Tabel 1. Stoffer hvor der er udarbejdet datablad
Stofnavn
Acetone
Acrolein
Acrylonitril
Aluminium, uorganiske forbindelser
Antimon, uorganiske forbindelser
Benzoesyre
Biphenyl
Butanonoxim
Butylacetater
γ-Butyrolacton
C9 -aromatiske kulbrínter (Cumen, Trimethylbenzener)
Caprolactam
Chlor
Chlorerede paraffiner
Chloroform
Chlorphenoler
Dialkylsulfider
1,1-Dichlorethen
1,2-Dichlorethener
1,1-Dichlor-1-fluorethan
Dichlormethan
1,2-Dichlorpropan
Diethylenglycol
Diethylether
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
Diethylsulfat
N,N-Dimethylformamid
N,N-Dimethyl-1,3-propandiamin (DMAPA)
Dipropylenglycolmonobutylether
Ethylbenzen
Ethylenglycol
Ethylenglycolmonoethylether og -acetat (EGEE og EGEEA)
Ethylhexanol og ethylhexylacetat
3-Ethylhexylacrylat
Ethylsilikat
Fluorider, uorganiske forbindelser
Formaldehyd
Furfural
Glutaraldehyd
Hydrogencyanid, cyanider i uorganisk støv
Isopropanol
Kulbrinteblandinger (bl.a. til tøjrens)
Kvaternære ammoniumforbindelser
Limonen
Magnesium, uorganiske forbindelser
Maleinsyreanhydrid
Mangan, uorganiske forbindelser

Udgave
1995
1998
1996
1996
1996
1999
2006
1999
1996
1999
1996
1998
1996
2006
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
2006
1996
1995
1996
2007
2006
2002
2006
2006
2001
2001
2000
1996
1997
1999
1996
1998
1995
1996
2002
1999
2006
1998
2006
1996

37

Mercaptobenzothiazol (MBT)
Methanol
5-Methyl-2-hexanon
Methylisobutylketon
N-Methylpyrrolidon
Methyl-tert-butylether (MTBE)
Mineralsk terpentin, aromatfri og aromatholdig
Nitrobenzen
Nitrochlorbenzener
Nitrophenoler
Nonylphenol
Nonylphenolethoxylater
Ozon
Phthalater, andre end DEHP
Piperidin
Propylencarbonat
Propylenglycolethylether og -acetat (2PG1EE, 2PG1EEA)
Propylenglycolmono-tert-butylether
Styren
Sucrose
Sæber
Tetrachlorethylen
Tetrachlormethan
Tin, uorganiske forbindelser
Titandioxid
1,1,1-Trichlorethan
Trichlorethylen
Triethylentetramin
Triglycidylisocyanurat
Tripropylenglycoldiacrylat
Vanadium forbindelser
Vinylchlorid
Wollastonit

38

2001
1995
1996
1996
1999
2001
1998
1996
1996
1996
1999
1999
1996
1994
1996
1999
2006
2002
1996
2008
1993
2001
1995
1996
1998
1996
1997
2001
2000
2000
1996
1995
2006

ACETONE
3
B-værdi: 0,4 mg/m
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

67-64-1
C3H6O
CH3-CO-CH3

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 2-Propanon, ß-ketopropan, dimethyl-keton. Molvægt: 58,08. Beskrivelse: Farveløs, meget flygtig, letantændelig væske med en
skarp sødlig smag. Smeltepunkt: -95,4°C. Kogepunkt: 56,2°C. Massefylde: 0,788 g/cm3 (25°C).
Damptryk: 182 mmHg (24,0 kPa) (20°C). Flammepunkt: -20°C. Vandopløselighed: Blandbar
med vand. Octanol/vand fordeling (logP): -0,24.
Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 2,38 mg/m3.
Lugtgrænse: 13 ppm (31 mg/m3) (luft).

Forekomst og anvendelse
Acetone er et af de mest anvendte opløsningsmidler i industrien. Desuden benyttes acetone
som råstof ved kemiske synteser, som bestanddel
i færdige produkter, og som affedtnings- og
rensemiddel.
Acetone anvendes primært indenfor farve-lakindustrien, den kemiske industri, metalindustrien,
den grafiske branche, samt i laboratorier.
Acetone dannes endvidere naturligt i mennesker
som et omdannelsesprodukt.

Sundhedsmæssige effekter
Den akutte giftighed af acetone er lav både i
mennesker og forsøgsdyr.
Ved inhalation af acetonedampe ses følgende
symptomer: Irritation af slimhinderne i øjne,
næse og hals, svimmelhed, kvalme, ukoordinerede bevægelser, nedsat reaktionstid, og i ekstreme
tilfælde coma og død.
Hos rotter er en LC50-værdi på 50 g/m3 observeret efter 8 timers inhalation.
LD50-værdierne for gnavere ved oral indgift
ligger i intervallet 5-11 g/kg lgv.
Dyreforsøg med gentagen oral dosering af
acetone har vist, at høje doser (højere end 3,5
g/kg lgv. per dag) kan have følgende effekter: Induktion af enzymer (målt i leveren), påvirkning
af knoglemarven, påvirkning af fostre (reduceret
fødselsvægt) og påvirkning af reproduktion.
Undersøgelser har desuden vist, at længere tids
dosering af drikkevand med acetone kan give
leverskader hos gnavere.
Acetone anses ikke for at være kræftfremkaldende eller genotoksisk.

Reguleringer/ vurderinger
Miljømæssige forhold
Acetone er mobilt i jord. Da det er et meget
flygtigt stof, vil der hurtigt ske en afdampning fra
jord- og vandoverflade.
I luften nedbrydes stoffet ved en reaktion med
hydroxylradikaler med en halveringstid på 22
dage. Den relativt lange halveringstid muliggør
en transport af acetone til områder, som ligger
fjernt fra kilden.
Grundet acetones lave octanol/vand fordelingskoefficient (log P) forventes en akkumulering i
fisk og andre akvatiske organismer ikke. Ligeledes forventes en adsorption af acetone til sedimentet eller organisk materiale heller ikke.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Acetone optages let fra lunger og mave-tarmkanal, ligeledes kan en optagelse gennem huden
forekomme. Efter optagelsen fordeles acetone via
blodet hurtigt i hele kroppen. Acetone omdannes
i leveren til kuldioxid. En langt overvejende del
af det optagne acetone udskilles dog uomdannet,
især via udåndingsluften.

Klassificering: F;R11.
B-værdi:0,4 mg/m3, hovedgruppe 2.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 600 mg/m3.
SCF/EU: ADI: 5 mg/kg lgv.

Grundlag for B-værdi
Flere undersøgelser af arbejdere og frivillige har
vist, at acetonedampe i koncentrationer på 4801.000 mg/m3 kan have en lokalirriterende effekt
på eksempelvis næse og hals, men også en systemisk effekt i form af øget reaktionstid, træthed,
hovedpine, og "nedsat velbefindende".
Med henblik på beregning af en grænseværdi
vurderes 480 mg/m3 som det laveste observeret
effektniveau (LOAEL) for disse effekter. Der
anvendes en SFI på 1, da humane data benyttes;
en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme
mennesker; en SFIII på 10, da et LOAEL benyttes. Grænseværdien beregnes således til 4,8
mg/m3.
Imidlertid har acetone en lav lugtgrænse i luft. En
grænseværdi baseret på lugtgrænsen i luft (13
ppm) beregnes ved MST's beregningsmodel

(10% af befolkningen kan med 85% sandsynlighed lugte stoffet) til 3,5 mg/m3.
Den nuværende B-værdi er fastsat til 0,4 mg/m3.
De foreliggende data giver ikke umiddelbart
anledning til at ændre denne B-værdi eller til at
ændre placering i hovedgruppe.

Reference
Strube M. (1995): Evaluation of health hazards
by exposure to acetone and estimation of a limit
value in ambient air. Instituttet for Toksikologi,
Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Marts 1995 MS/IT.

ACRYLONITRIL
3
B-værdi: 0,002 mg/m
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

107-13-1
C3H3N
CH2=CH-C≡N

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 2-Propennitril, cyanoethylen, vinylcyanid. Molvægt: 53,1. Beskrivelse: Klar, farveløs væske med svag lugt af ferskensten. Smeltepunkt: -83,5°C. Kogepunkt: 77,3°C. Massefylde:
0,806 g/ml (20°C). Damptryk: 100 mmHg (13,3
kPa). Flammepunkt: 0°C (o.c.). Vandopløselighed: 73,5 g/l. Octanol/vandfordeling (logP): 0,12.
Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 2,2 mg/m3.
Lugtgrænse: 17 ppm (37,4 mg/m3) (luft).

Forekomst og anvendelse
Acrylonitril forekommer ikke naturligt. Stoffet
anvendes primært til polyacrylnitrilfibre ved produktionen af tekstiler, men bruges også til
plastprodukter og i kemisk synteseindustri.

Miljømæssige forhold
Acrylonitril i miljøet stammer fra industrielle
emissioner. I luften er målt niveauer fra under 0,1
til 325 μg/m3 i industriområder i USA. Nedbrydning af stoffet foregår i luften via reaktion
med hydroxylradikaler. Acrylonitril findes kun
sjældent i vand eller jord. Stoffet vil fordampe
hurtigt fra vand- og jordoverflade.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Acrylonitril optages og fordeles til alle kroppens
organer, hvorefter omdannelse foregår. Optagelse
efter indånding er ca. 50 % (mennesker). Udskillelse af omdannelsesprodukterne (bl.a. thiocyanat) sker via urinen.

Sundhedsmæssige effekter
Efter indånding af acrylonitril i koncentrationer
fra 35 til 220 mg/m3) er hos mennesker set irritation af øjne, næse, svælg og hud, hovedpine,
trykken for brystet, svimmelhed, opkastning og
diarré. I arbejdsmiljøet har mennesker udviklet
kontakteksem.
Der er udført mange epidemiologiske undersøgelser for at afdække, hvorvidt acrylonitril har
kræftfremkaldende effekt hos mennesker. I ældre
undersøgelser er fundet tegn, som kunne tyde på
en øget forekomst af lungekræft og prostatakræft;
imidlertid synes dette at blive afkræftet i
to nye og meget omfattende undersøgelser.

Hos rotter er rapporteret en LC50-værdi på 470
mg/m3.
Mus og rotter blev udsat for acrylonitril ved
indånding i 13 uger. Ved en koncentration på 240
mg/m3 døde mere end halvdelen af dyrene som
følge af krampeanfald, med forudgående effekter
som nedsat vægt, ukoordinerede bevægelser,
betændelse i næseslimhinden.
Hos rotter, som blev udsat for acrylonitril ved
indånding i 2 år, sås reduceret tilvækst, forøget
vævsmasse i området ved ører og bryster (kun
hundyr), tidlige dødsfald og tegn på irritation i
luftvejene (44 og 176 mg/m3).
Ved testning for fosterskadende effekter hos
rotter sås reduceret tilvækst hos moderdyrene.
Hos fostrene sås misdannelser (174 mg/m3).
Stoffet er testet for skadende effekt på arvematerialet (mutagenicitet). I mange in vitro testsystemer ses positiv effekt, mens der oftest er set
negativ effekt i in vivo test. Dette kan tyde på, at
der in vivo finder en effektiv afgiftning sted.
Acrylonitril er testet for kræftfremkaldende effekt
efter indånding i rotter. Der sås øget forekomst af
flere typer tumorer (hunrotter, hjernetumorer: 44
mg/m3 og 176 mg/m3).

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Carc2;R45 F;R11 T;R23/24/25
Xi;R38.
Jord: 0,1 mg/kg jord.
Drikkevand: 0,1 μg/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 2 ppm (4 mg/m3).
IARC (WHO): Gruppe 2A, stoffet er muligvis
kræftfremkaldende i mennesker.

Grundlag for B-værdi
De humane data er ikke velegnede til brug ved
fastsættelse af en sundhedsmæssigt baseret
grænseværdi.
Udvikling af tumorer hos forsøgsdyr anses for at
være den kritiske effekt. Grænseværdien beregnes ud fra et 2-års forsøg med rotter, hvor
hundyr, som indåndende 44 mg/m3 udviklede
tumorer i hjernen. Ud fra Miljøstyrelsens anvendte 'one-hit-model' beregnes koncentrationen,
som giver en 10-6 livstidsrisiko for udvikling af
tumorer, til 0,00004 mg/m3.

For stoffer, hvor alene den samlede dosis og
dermed gennemsnitskoncentrationen af stoffet er
afgørende for en effekt (kræftfremkaldende
stoffer, der tillige giver genskader), sættes Bværdien til 40 gange grænseværdien. Dvs. der
beregnes en B-værdi på 0,0016 mg/m3, som
afrundes til 0,002 mg/m3.
B-værdien fastsættes til 0,002 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 1 fastholdes.

Reference
Mortensen I. (1995): Evaluation of health hazards
by exposure to acrylonitrile and estimation of
limit values in ambient air, drinking water and
soil. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for
Miljøstyrelsen.

Februar 1996 IMO/IT.
September 1996 ENI/IT.

ALUMINIUM
3
B-værdi: 0,01 mg Al/m
Aluminium er et grundstof, der forekommer i
oxidationstrinene 0 og +3, hvoraf +3 er den
almindeligste form i naturen.

Forekomst og anvendelse
I naturen forekommer aluminium i en lang række
mineraler, hvoraf bauxit anvendes sammen med
kryolit til udvinding af metallisk aluminium.
Udover metallisk aluminium, som har en række
anvendelser blandt andet i fly-, bil- og bygningsindustri, anvendes aluminium medicinsk i form af
aluminiumhydroxid og aluminiumoxid som
syreneutraliserende middel og aluminiumchlorid i
deodoranter som svedhæmmer.

Miljømæssige forhold
Den væsentligste eksponering i miljøet er for
aluminiumoxidstøv. Omkring 8% af jordskorpen
er aluminium i form af forskellige mineraler. I
ferskvand findes op til ca. 0,1 mg Al/l, og fødevarer indeholder 2-20 mg Al/kg.

form af aluminiumlaktat.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering:
AlCl3: C;R34.
aluminiumspulver, ustabiliseret: F;R15 R17.
aluminiumspulver, stabiliseret: R10 F;R15.
Drikkevand: 0,2 mg Al/l.
Grænseværdi arbejdsmiljøet: 2-10 mg/m3, afhængigt af forbindelsen.
IARC (WHO): Aluminium er ikke vurderet
selvstændigt.

Grundlag for B-værdi
Efter indånding af aluminium (Al-holdigt støv)
vurderes nedsat lungefunktion og fibrose at være
den kritiske effekt. Det laveste observerede
effektniveau (LOAEL) er angivet til 2,7 mg
Al/m3. Der anvendes en SFI på 1, da humane data
benyttes; en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII på 20, da et LOAEL
benyttes, og da LOAEL er usikkert fastlagt.
Grænseværdien beregnes til 0,01 mg Al/m3.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.

Efter indånding vil aluminiumforbindelser blive
aflejret i lungerne, hvorfra der foregår en langsom optagelse. Aluminiumforbindelser optages
kun i ringe grad via hud og mave-tarmkanal. Det
vandopløselige aluminiumchlorid kan optages
efter hudkontakt. Absorberet aluminium udskilles
væsentligst med urinen.

B-værdien fastsættes til 0,01 mg Al/m3 - placering i hovedgruppe 2.

Sundhedsmæssige effekter

Reference

Efter længere tids indånding af uorganiske
aluminiumforbindelser er der hos arbejdere set
effekter på lungerne i form af fibrose og nedsat
lungefunktion. Hos arbejdere beskæftiget med
produktion af aluminiumfluorid resulterede en
eksponering på 3-6 mg/m3 i øget forekomst af
astma. Ved en eksponering på 0,4-1 mg/m3 sås
denne effekt ikke.

Jelnes J.E. (1995): Evaluation of health hazards
by exposure to aluminium and estimation of a
limit value in ambient air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

April 1996 JJE/IT.
Det er blevet foreslået, at der måske er en
sammenhæng mellem forekomst af Alzheimers'
syge og øget forekomst af aluminium i drikkevand, men årsagssammenhængene er ikke klarlagt. Derimod er der set tilfælde af kronisk
hjerneskade hos dialysepatienter med nyresvigt,
når disse blev behandlet med aluminiumhydroxid.
I forsøgsdyr er der set adfærdsmæssige ændringer
hos afkom af mødre, der fik 1 mg Al/g foder i

ANTIMON
3
B-værdi: 0,001 mg Sb/m
Antimon (Sb) er et grundstof, der forekommer på
oxidationstrinene -3, 0, +3 og +5, hvor +3 er den
almindeligste form i naturen.
De almindeligst forekommende uorganiske
antimonforbindelser er antimontri- og -pentaoxid,
antimontri- og -pentasulfid samt antimontri- og
pentachlorid.

Hos forsøgsdyr er der observeret samme type
effekter som hos mennesker ved koncentrationer
fra 4 til 40 mg/m3.
Data er ikke entydige mht. uorganiske antimonforbindelsers skadelige virkninger på generne
(genotoksicitet og mutagenicitet), hvorfor en
endelig vurdering heraf er vanskelig.

Forekomst og anvendelse
Antimon samt uorganiske forbindelser forekommer naturligt i mere end 100 forskellige
mineraler.
Antimon anvendes i forskellige metallegeringer;
antimontrioxid som flammehæmmer i tekstiler,
plastik, papir samt malinger og som pigment;
antimontri- og pentasulfider som pigment;
trichlorid i tekstiler og som chloreringsmiddel.

Miljømæssige forhold
Antimon og uorganiske forbindelser i miljøet
stammer fra naturlige såvel som antropogene
kilder. I luften er der i landområder målt værdier
på omkring 0,6-7 ng/m3, mens der i byområder er
målt værdier op til 170 ng/m3. Antimon adsorberes til partikler i luften og kan transporteres
langt væk fra emissionskilden. Antimon fjernes
primært fra luften som tørt eller vådt nedfald.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Antimon og uorganiske forbindelser optages kun
i ringe grad efter indånding eller indtagelse. Hos
mennesker er det efter indånding konstateret, at
antimon og uorganiske forbindelser forbliver i
lungerne i årevis. Hos dyr optages 2-7% fra
mave-tarmkanalen efter indtagelse. Pentavalente
antimonforbindelser udskilles hurtigt i urinen,
mens trivalente antimonforbindelser udskilles
primært i fæces.

Sundhedsmæssige effekter
Efter indånding af uorganiske antimonforbindelser ses hos mennesker (arbejdere) primært
effekter i luftvejene og lungerne (ophobning af
støv, irritation, nedsat lungefunktion, fibrose).
Endvidere ses mave-tarmgener (kvalme, opkastning, diaré, kramper) samt effekter på huden
(en speciel form for dermatitis). Effekter på
hjerte-kredsløb (EKG-forandringer, forhøjet
blodtryk) er observeret efter indånding af antimontrisulfid. Effekterne er set ved koncentrationer i arbejdsmiljøet fra 0,5 til 65 mg Sb/m3.

I to undersøgelser er der hos rotter observeret
lungetumorer efter indånding af antimontrioxid i
koncentrationer fra 4,2 til 38 mg Sb/m3. I en
tredje undersøgelse (den nyeste) blev der ikke
observeret lungetumorer efter indånding af 3,8
mg Sb/m3.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering:
antimontri- og pentachlorid: C;R34 Xi;R37.
antimontrioxid: Carc3;R40.
antimonforbindelser: Xn;R20/22.
B-værdi: hovedgruppe 2, tabel 3.
Drikkevand: 10 μg Sb/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 0,5 mg Sb/m3.
IARC (WHO):
antimontrioxid: gruppe 2B, har muligvis kræftfremkaldende virkning hos mennesker.
antimontrisulfid: gruppe 3, kan ikke klassificeres,
da data er for mangelfulde.

Grundlag for B-værdi
Effekterne observeret i luftveje og lunger hos
arbejdere udsat for uorganiske antimonforbindelser ved indånding vurderes som værende de kritiske effekter. Effekterne er set ved koncentrationer fra 0,5 til 65 mg Sb/m3. Der er ikke fundet et
nul-effektniveau (NOAEL), og det er vanskeligt
at fastlægge det lavest observerede effektniveau
(LOAEL). Med henblik på beregning af en
grænseværdi betragtes 1 mg Sb/m3 som et
overordnet LOAEL. Der anvendes en SFI på 1,
da humane data benyttes; en SFII på 10 for at
beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII på
100, da der tages udgangspunkt i et LOAEL og
LOAEL er usikkert fastlagt, og da der foreligger
modstridende resultater vedrørende genskader
samt kræftfremkaldende virkning. Grænseværdien beregnes til 0,001 mg Sb/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.

B-værdien fastsættes til 0,001 mg Sb/m3 - placering i hovedgruppe 2 fastholdes.

Reference
Nielsen E. (1996): Evaluation of health hazards
by exposure to antimony and inorganic compounds and estimation of a limit value in ambient
air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for
Miljøstyrelsen.

Februar 1996 ENI/IT.

BENZOESYRE
B-værdi: 0,02 mg/m3
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

65-85-0
C7H6O2

syre kan forårsage overfølsomhedsreaktioner,
hovedsageligt nældefeberlignende reaktioner i
huden.

COOH

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Benzencarboxylsyre, benzenmyresyre, benzoat, carboxybenzen, phenylcarboxylsyre, phenylmyresyre. Molvægt: 122,2. Beskrivelse: Farveløse krystaller eller hvidt pulver, lugtløs. Smeltepunkt: 121,5-123,5°C, sublimerer ved
100°C. Kogepunkt: 249-250°C. Massefylde: 1,32
g/cm3. Damptryk: 0,0008-0,004mmHg (0,110,53 Pa). Flammepunkt: 121°C. Vandopløselighed: 0,29 g/100ml. Octanol/vandfordeling (logP):
1,9. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 5 mg/m3.

Forekomst og anvendelse
Benzoesyre kan forekomme naturligt i visse frugter, men den største tilstedeværelse i omgivelserne skyldes brugen af benzoesyre som konserveringsmiddel i fødevarer, industriprodukter, lægemidler og kosmetik. Desuden benyttes benzoesyre i produktion af resiner, plastblødgørere, farvestoffer m.m.

Miljømæssige forhold
Benzoesyre i miljøet stammer primært fra udledning til spildevand i forbindelse med produktion
af andre stoffer. I forbindelse med forbrændingsprocesser kan benzoesyre også frigives til luften,
primært i form af aerosoler.
Benzoesyre er bionedbrydelig.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Benzoesyre optages hurtigt i organismen både efter indtagelse gennem munden og via huden. Indenfor et døgn er stoffet udskilt gennem nyrerne,
og det ophobes ikke i kroppen.

Sundhedsmæssige effekter
Benzoesyre i form af damp såvel som støv kan
give anledning til irritation af de øvre luftveje og
øjne hos mennesker. Den luftkoncentration, der
kan forårsage disse gener kendes ikke.
Indtagelse af mere end 14 mg/kg legemsvægt
gennem munden kan give anledning til mavetarmforstyrrelser (kvalme, oppustethed). Benzoe-

Én times eksponering af rotter med benzoesyre
via luften har vist, at LC50-værdien er over 26
mg/m3. Fire ugers dosering af rotter med benzoesyre (i form af ultrasmå støvpartikler i luften) i
doser på 25 mg/m3 eller højere gav anledning til
synlig irritation i de øvre luftveje samt mikroskopisk vævsreaktion i lungerne.
Hos flere dyrearter er det påvist, at indtagelse af
foder med mere end 1% benzoesyre kan give anledning til nervøse symptomer og skader i bl.a.
lever og nyrer.
I et fire-generationsstudie i rotter har en dosis på
600 mg benzoesyre/kg/dag ikke givet anledning
til reproduktions- eller fosterskader. Undersøgelser i mus, hamster og kanin har vist, at doser på
150-250 mg/kg/dag ikke gav anledning til skadelig effekt på afkommet.
Benzoesyre giver ikke anledning til kromosomskader og har ikke vist sig kræftfremkaldende i
undersøgelser med mus og rotter.

Reguleringer / vurderinger
Veterinær- og Fødevaredirektoratet, Danmark:
Benzoesyre er reguleret i relation til brugen som
konserveringsmiddel til fødevarer. Regulering
sker via Fortegnelse over tilsætningsstoffer til
levnedsmidler, Positivlisten.
US-Food and Drug Administration (US-FDA):
Benzoesyre er af de amerikanske sundhedsmyndigheder godkendt som konserveringsstof i fødevarer.
Joint FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives (JECFA): En daglig acceptabel indtagelse (ADI) af benzoesyre på max. 5 mg/kg/dag
er fastsat.

Grundlag for B-værdi
De humane data kan ikke danne baggrund for en
fastsættelse af en sundhedsmæssigt baseret grænseværdi for benzoesyre i udeluft.
Grænseværdien er fastsat udfra en undersøgelse i
rotter, hvor de observerede irritationseffekter
(luftveje) er sammenlignelige med effekter set
hos mennesker. Værdien er beregnet på baggrund
af det laveste observerede effektniveau (LOAEL)
på 25 mg/m3
Der anvendes en SFI på 10, idet mennesker kan

være mere følsomme end forsøgsdyr; en SFII på
10 for at beskytte særligt følsomme personer; en
SFIII på 10, da beregningerne tager udgangspunkt i en LOAEL -værdi fra et kortvarigt forsøg.
Grænseværdien beregnes til 0,02 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
(MST 1990).
B-værdien fastsættes til 0,02 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Referencer
Thorup, I (1998): Evaluation of health hazards by
exposure to Benzoic acid and estimation of a limit value in air. Institut for Fødevaresikkerhed og
Toksikologi, Veterinær- og Fødevaredirektoratet.
Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
MST (1990): Begrænsning af luftforurening fra
virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen, Nr.
6.

Januar1999 ITh/IFT.

BIPHENYL
B-værdi: 0,005 mg/m3, hovedgruppe 2
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

92-52-4
C12H10

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 1,1’-Biphenyl, diphenyl, phenylbenzen, dibenzen. Molvægt: 154,2. Beskrivelse:
Fast stof, farveløse til lysegule flager, med en
stærk geraniumagtig lugt. Smeltepunkt: 70 °C.
Kogepunkt: 255 °C. Massefylde: 0,992 g/ml.
Damptryk: 0,03 mmHg (4 Pa). Flammepunkt:
113 °C. Vandopløselighed: Uopløseligt. Octanol/
vandfordeling (logP): 3,88-4,04. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 6,43 mg/m3. Lugtgrænse:
0,006-0,3 mg/m3 (luft).

Forekomst og anvendelse
Biphenyl findes i kultjære, råolie og naturgas.
Stoffet anvendes som svampemiddel til overfladebehandling af citrusfrugt, som farvestofbærer i
tekstil og papir, som mellemprodukt til en række
produkter, f.eks. emulgatorer, læderfarvestoffer,
plantebeskyttelsesmidler og plastikprodukter.

Miljømæssige forhold
Fossile brændstoffer afgiver biphenyl til miljøet.
Forekomst af biphenyl i miljøet hidrører desuden
fra udstødning fra biler og fra varmeværker samt
fra produktion af biphenylholdige konserveringsmidler til citrusfrugter og til træbeskyttelse
(creosot).
Biphenyl nedbrydes i luften af hydroxyl radikaler
ved en fotooxidativ proces, med en halveringstid
på ca. 2 dage. Biphenyls mobilitet i jord er ringe.
Bioakkumulering i vandlevende organismer er
lav.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Absorption efter indtagelse er høj. Over 90% udskilles i urinen, primært som glucuronidkonjugater af hydroxybiphenyler. Der er ikke fundet data
for inhalation eller dermal optagelse.

Sundhedsmæssige effekter
Biphenyl er irriterende for øjne, næse og hals hos
mennesker. En tabelværdi angiver irritation af
luftvejene ved 7,5 mg/m3, men uden oplysning
om det er dampe eller aerosoler, personerne er

blevet udsat for.
Længerevarende udsættelse for biphenyl ved indånding forårsager symptomer i det centrale og det
perifere nervesystem samt irritation af luftvejene.
Leverskade er også rapporteret hos arbejdere, der
i en årrække har været udsat for biphenyl samt
andre organiske opløsningsmidler.
Der var ingen tegn på kræftfremkaldende effekt
blandt biphenyl-arbejdere eksponeret i mere end
10 år.
Hos rotter ligger LD50-værdien ved indtagelse
mellem 2400 og 5040 mg/kg lgv. LD50-værdien
ved hudkontakt er 2500 mg/kg lgv. hos kaniner.
Ved indånding af 960-3740 mg/m3 biphenyl er
der set alvorlig irritation af luftrøret og lungeødem
hos rotter, mens 275 mg/m3 forårsagede forbigående irritation af luftvejene hos mus. Biphenyl er
ikke irriterende for huden. Stoffer forårsagede ingen til let øjenirritation.
En hudsensibiliseringstest i marsvin kunne ikke
vurderes pga. inflammation i underhuden.
Gentagen indånding af biphenyl (støv) over 6-8
uger forårsagede alvorlig inflammation af luftvejene og lungerne hos rotter og mus, med 5 mg/m3
som var henholdsvis laveste effekt koncentration
(LOAEC) hos mus og nul-effekt koncentration
(NOAEC) hos rotter. Hos forskellige rottestammer forårsagede gentagen oral indgivelse af
biphenyl forøgelse og forkalkning af epitelet i nyren og blæren, ligesom der blev fundet sten i nyren. Laveste effektniveau, (LOAEL) for nyre- og
blæreskader var 188 mg/kg lgv./dag i et 75 ugers
forsøg.
Der blev ikke set effekt på fertiliteten i et togenerationsforsøg i rotter behandlet med op til
375 mg/kg lgv./dag, men biphenyl påvirkede fertiliteten hos rotter ved 750 mg/kg lgv./dag i et 3generationsforsøg, hvor der sås mindre kuldstørrelser og hæmmet tilvækst af afkommet. NOAEL
for effekter på forplantningsevnen var 75 mg/kg
lgv. Hos afkom fra rotter behandlet med 500
mg/kg lgv./dag biphenyl under drægtigheden sås
manglende brystben eller manglende forbening af
brystbenet, mens der ingen effekter var hos moderdyrene. NOAEL for effekter på fosterudviklingen var 250 mg/kg lgv.
En række undersøgelser for skader på arveanlæggene in vitro med biphenyl var negative, men to
undersøgelser var positive med tilført metabolisk

aktivering. To in vivo undersøgelser var negative,
men disse undersøgelser var af dårlig kvalitet. De
foreliggende data tyder ikke på, at biphenyl skader arveanlæggene.

grundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
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I hanrotter behandlet via foderet med 338 mg/kg
lgv./dag i to år var der en øget forekomst af tumorer i blæren, mens denne effekt ikke blev observeret hos hunner. Der sås ingen effekt på blæren
hos mus. Øget forekomst af sten i blæren sås hos
både han- og hunrotter, og tumordannelsen menes
relateret til den irriterende effekt af disse samt af
urinens øgede surhedsgrad.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Xi; R36/37/38 N; R50/53
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 0,2 ppm (1 mg/m3).
IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
De humane data er ikke velegnede med henblik
på fastsættelse af et sundhedsmæssigt baseret
luftkvalitetskriterium.
Kvalitetskriteriet i luft beregnes med udgangspunkt i et LOAEC på 5 mg/m3 for effekter i luftvejene og lungerne hos mus. Der anvendes en
UFI på 10, idet mennesker kan være mere følsomme end forsøgsdyr; en UFII på 10 for at beskytte særligt følsomme mennesker; en UFIII på
10 fordi der tages udgangspunkt i et LOAEC i
stedet for et NOAEC, og for at tage højde for begrænsningerne i de tilgængelige inhalationsdata.
Luftkvalitetskriteriet beregnes til 0,005 mg/m3.
Kvalitetskriteriet er opdateret i forhold til de nyeste retningslinier på området (MST, 2006).
Biphenyl har en lugtgrænse i luft på 0,0062-0,3
mg/m3. Det sundhedsmæssigt baserede luftkvalitetskriterium tager således højde for lugtgener
ved stoffet.
B-værdien fastsættes til 0,005 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
MST (2006). Vejledning om "metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i
jord, luft og drikkevand med henblik på beskyttelse af sundheden", vejledning nr. 9603/2006.
Tobiassen L. Nielsen E. and Ladefoged O.
(2006): Evaluation of health hazards by exposure
to biphenyl. Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, Danmark Fødevareforskning. Bag-

BUTANONOXIM
B-værdi: 0,01 mg/m3
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

96-29-7
C4H9NO

CH3
CH3 CH2
N
OH

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 2-Butanonoxim, methylethylketon
oxim, MEKO. Molvægt: 87,12. Beskrivelse: Klar
væske. Smeltepunkt: -17°C. Kogepunkt: 152°C.
Massefylde: 0,92 g/ml. Damptryk: 2,6 mmHg
(350 Pa). Flammepunkt: -. Vandopløselighed:
100 g/l. Octanol/vandfordeling (logP): 0,59. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 3,62 mg/m3.
Lugtgrænse: -

Forekomst og anvendelse
Butanonoxim anvendes i fremstillingen af maling, kunstharpiks og klæbemiddel. Det tilsættes
for at modvirke hindedannelse på overfladen af
produkterne.

Miljømæssige forhold
Der er ikke fundet data herom.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Der er ikke fundet humane data.
Data fra dyreforsøg (rotter) indikerer, at butanonoxim optages let fra mave-tarmsystemet (>90%)
og fra huden i mindre grad. Butanonoxim fordeles i hele organismen, men ophobes ikke. Butanonoxim omdannes blandt andet til kuldioxid og
andre flygtige stoffer, der alle udskilles via lungerne. Polære metabolitter udskilles som konjugater i urinen. Kun et par procent udskilles via
fæces.

Sundhedsmæssige effekter
Der er ikke fundet human data.
For rotter er der rapporteret en LC50-værdi på
20.000 mg/m3. Orale LD50-værdier ligger fra 900
til 3700 mg/kg for rotter.
Butanonoxim har vist stærkt øjenirriterende effekt hos kaniner. Med hensyn til hudirriterende
effekter er der modstridende informationer. Butanonoxim har vist sensibiliserende egenskab i to

forskellige testsystemer.
I et 4-ugers inhalationsforsøg med rotter og mus
blev der registreret et øget methæmoglobinniveau
hos rotter ved 350 mg/m3 og hos mus ved 1425
mg/m3. Ændringer i blodparametre samt øgede
organvægte (rotter: lever og milt; mus: milt og
binyrer) sås ved 1425 mg/m3.
I et 2-års inhalationsforsøg med rotter (54, 268 og
1339 mg/m3) sås en dosisrelateret øget forekomst
af grå stær samt forandringer i hornhinden (corneal dystrophy), forbigående ændringer i blodparametre, øgede organvægte (lever, milt og testikler) samt histologiske forandringer i lever, milt,
næsehulens slimhinde (nasal turbinates) og øjne.
I mus sås histologiske forandringer i lever og næsehulens slimhinde efter inhalation af samme dosis-niveauer i 18 måneder.
I et 13-ugers oralt (sonde) studie med rotter, sås
ændringer i niveauet af forskellige blodparametre
samt ændrede organvægte (lever og milt) ved 25
mg/kg lgv. per dag.
I et to-generationsforsøg på rotter blev der set effekter på blodceller i de voksne dyr (begge generationer) ved doser på 10, 100 og 200 mg/kg lgv.
per dag; der sås ingen fosterskader. I et andet forsøg på rotter doseret med op til 600 mg/kg lgv.
per dag fra drægtighedsdag 6 til 15 sås ingen fosterskader, mens der i moderdyrene sås nedsat
vægt samt nedsat foderindtag.
For kaniner sås ingen effekter hos moderdyr og
afkom ved eksponering af moderdyrene i doser
op til 24 mg/kg lgv. per dag fra drægtighedsdag 6
til 18; ved 40 mg/kg lgv. per dag sås aborter og
høj dødelighed blandt moderdyrene.
Der er ikke fundet data for inhalation.
Butanonoxim har ikke vist genskadende effekter i
de fleste testsystemer; et positivt resultat er set i
en enkelt in vitro test på pattedyrsceller (mouse
lymphoma assay) uden metabolisk aktivering.
I 2-års inhalationsforsøgene (se ovenfor) sås ondartede tumorer i leveren hos rotter (dosisniveauer er ikke angivet) og i hanmus ved den
højeste dosis. Da butanonoxim tilsyneladende ikke giver skader på DNA i den intakte organisme,
vurderes det, at de observerede tumorer sandsynligvis er sekundære effekter af en vedvarende påvirkning af leveren som følge af doseringen med
butanonoxim.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Xi;R36 R43
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i et
det laveste observerede effektniveau (LOAEL)
på 54 mg/m3 for effekter observeret i 2-års inhalationsforsøgene på rotter og mus. Der anvendes
en SFI på 10, idet mennesker kan være mere følsomme end forsøgsdyr; en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII på
50, idet der tages udgangspunkt i et LOAEL i
stedet for et NOAEL, og da LOAEL er usikkert
fastlagt. Grænseværdien beregnes til 0,01 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
(MST 1990).
B-værdien fastsættes til 0,01 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
Beltoft V. og Nielsen E. (1999): Evaluation of
health hazards by exposure to butanone oxime
and estimation of a limit value in ambient air. Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet
for Miljøstyrelsen.
MST (1990). Begrænsning af luftforurening fra
virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.
6 1990.

November 1999 VBE, ENi/IFT.

n-BUTYLACETAT / ISOBUTYLACETAT
B-værdi: 0,1 / 0,3 mg/m3 (lugtbaseret)
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

123-86-4 / 110-19-0
C6H12O2

n-Butylacetat:
CH3-CO-O-CH2-CH2-CH2-CH3
Isobutylacetat:
CH3-CO-O-CH2- CH-(CH3)2

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Eddikesyrebutylester, 1-butylacetat /
eddikesyreisobutylester, 2-methyl-1-propylacetat.
Molvægt: 116,16. Beskrivelse: Flygtige,
farveløse væsker med en stærk frugtagtig lugt.
Smeltepunkt: -77,9 / -98,6°C. Kogepunkt: 125 /
117°C. Massefylde: 0,88. Damptryk: 15 / 13
mmHg (2 / 1,7 kPa). Flammepunkt: 23 / 17°C.
Vandopløselighed: 8,3 / 6,3 g/l. Octanol/vandfordeling (logP): 1,8 / 1,6. Omregningsfaktor (i luft):
1 ppm = 4,74 mg/m3. Lugtgrænse: 0,39 / 0,64
ppm (1,8 / 3,0 mg/m3) (luft).

Forekomst og anvendelse
Både n-butylacetat og isobutylacetat forekommer
naturligt i små mængder i forskellige frugter, eksempelvis æbler og bananer.
n-Butylacetat og isobutylacetat anvendes som opløsningsmidler i farve/lak- og kosmetik industrien; ved fremstilling af tekstiler, kunstigt læder og
plastic; samt som ekstraktionsmiddel i fødevarer.
Endvidere benyttes de som aromastoffer i fødevarer og parfumer.

Miljømæssige forhold
Begge isomere nedbrydes i luften ved reaktion
med hydroxylradikaler, halveringstiderne er
henholdsvis 6 dage og 21 timer for n-butylacetat
og isobutylacetat. Stofferne er relativt mobile i
jord. Begge forbindelser vil hurtigt afdampe fra
jord- og vandoverflade. I basisk miljø (pH > 9)
hydrolyseres stofferne. n-Butylacetat og isobutylacetat ophobes formentlig ikke i fisk eller andre
akvatiske organismer.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
n-Butylacetat og isobutylacetat optages i kroppen
efter indtagelse, inhalation, og ved kontakt med
hud og øjne. Efter optagelse nedbrydes de let til

eddikesyre og de respektive alkoholer (n-butanol
og isobutanol). Både eddikesyre og alkoholerne
omdannes til kuldioxid, som udskilles.

Sundhedsmæssige effekter
Den akutte giftighed af disse stoffer er lav hos
både mennesker og forsøgsdyr, men de kan forårsage irritation af de øvre luftveje, huden og
øjnene.
Indånding af dampe af n-butylacetat (1.0001.500 mg/m3) og isobutylacetat (4.500 mg/m3)
kan hos mennesker medføre en svag irritation af
hals, øjne og næse. Ved indånding af højere koncentrationer (n-butylacetat: 15.600 mg/m3) kan en
stærkere irritation forekomme.
Hos rotter er LC50-værdien for n-butylacetat
bestemt til 9.480 mg/m3 (efter 4 timers inhalation). Derimod døde ingen rotter efter 4 timers
indånding af 18.960 mg/m3 isobutylacetat, hvorimod den dobbelte koncentration (37.920 mg/m3)
medførte døden hos 4 ud af 6 rotter.
n-Butylacetat havde ikke fosterbeskadigende
virkning i rotter eller kaniner ved en indåndingskoncentration på 7.110 mg/m3. En eventuel
fosterbeskadigende effekt af isobutylacetat er
ikke undersøgt.
n-Butylacetat er ikke genotoksisk. En eventuel
genotoksisk effekt af isobutylacetat er ikke
undersøgt. En eventuel kræftfremkaldende effekt
af de to stoffer er ikke undersøgt.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering:
n-Butylacetat: R10
Isobutylacetat: F;R11.
B-værdi:
n-Butylacetat: 0,1 mg/m3 L.
Isobutylacetat: 0.3 mg/m3 L.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 710 mg/m3.
SCF/EU: ADI: 0,6 mg/kg lgv.

Grundlag for B-værdi
Til beregning af grænseværdien tages der udgangspunkt i de irritative effekter af n-butylacetat
hos mennesker. Det laveste observerede
effektniveau (LOAEL) for irritation af slimhinderne i halsen blev fundet ved 950 mg/m3. Der
anvendes en SFI på 1, da humane data benyttes;

en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme
mennesker; en SFIII på 10, da et LOAEL
benyttes. Grænseværdien beregnes til 9,5 mg/m3.
Imidlertid har butylacetater en lav lugtgrænse i
luft. En grænseværdi baseret på lugtgrænsen i luft
(0,39 / 0,64 ppm) beregnes ved MST's
beregningsmodel (10% af befolkningen kan med
85% sandsynlighed lugte stoffet) til 0,1 mg/m3
for n-butylacetat og til 0,3 mg/m3 for isobutylacetat. For stoffer, hvor lugt er den begrænsende
faktor, sættes B-værdien lig med grænseværdien.
Den nuværende B-værdi er fastsat til 0,1 mg/m3
L for n-butylacetat og til 0,3 mg/m3 L for isobutylacetat. De foreliggende data giver ikke umiddelbart anledning til at ændre disse B-værdier
eller til at ændre placering i hovedgruppe.

Reference
Strube M. (1995): Evaluation of health hazards
by exposure to n-butyl acetate and isobutyl
acetate and estimation of limit values in ambient
air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for
Miljøstyrelsen.

Marts 1995 MS/IT.
September 1996 ENI/IT.

γ-BUTYROLACTON
B-værdi: 0,3 mg/m3
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

96-48-0
C4H6O2

o

o

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Dihydro-2(3H)-furanon, 1,2-butanolid, 4-butyrolacton, 4-hydroxybutansyre lacton,
tetrahydro-2-furanon. Molvægt: 86,09. Beskrivelse: Farveløs, olieagtig væske med behagelig
lugt. Smeltepunkt: -42 - -44 °C. Kogepunkt: 204206°C. Massefylde: 1.1286 g/ml (15°C). Damptryk: 1,1 mmHg (150 Pa). Flammepunkt: 98°C
(open cup), 100°C (closed cup). Vandopløselighed: Blandbar. Octanol/vandfordeling (logP):
-0,566 - 0,64. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm =
3,58 mg/m3. Lugtgrænse: ikke fundet (luft).

For rotter er LC50-værdien (4 timer) rapporteret
som værende højere end 2680 mg/m3. I en anden
undersøgelse blev der ikke rapporteret dødsfald
blandt rotter, som havde indåndet en mættet atmosfære (ca. 2715 mg/m3) i 8 timer. Ligeledes
blev der ikke rapporteret dødsfald eller symptomer på forgiftning blandt rotter, mus, kaniner,
marsvin og katte, som havde indåndet en mættet
atmosfære (ca. 2715 mg/m3) i 6 timer per dag i 5
dage.

Forekomst og anvendelse

Rotter og mus, som fik indgivet γ-butyrolacton
oralt, fik uregelmæssig respiration og blev inaktive kort efter dosering (doser fra omkring 225
(rotter) og 265 (mus) mg/kg lgv. per dag); dyrene
kom sig i løbet af nogle få timer og efter 2-4
ugers dosering sås disse effekter ikke længere.
Ved højere doser (omkring 900 (rotter) og 1050
(mus) mg/kg lgv. per dag) sås høj grad af dødsfald. Nedsat legemsvægt og reduceret tilvækst
blev observeret hos rotter ved doser over 225 og
hos mus over 525 mg/kg lgv. per dag. Der blev
ikke observeret histopatologiske forandringer.

Miljømæssige forhold

γ-Butyrolacton indgivet oralt til hanrotter i doser
på 500-1000 mg/kg lgv. per dag medførte nedsat
testikelvægt. Hos hunrotter blev ægløsning påvirket efter en enkelt dosis (i bughulen) på 62,5
mg/kg lgv., og ægløsningen blev blokeret helt
ved en dosis på 700 mg/kg lgv. Der er ikke set
fosterskader hos rotter ved doser op til 1000
mg/kg lgv. per dag.

γ-Butyrolacton forekommer naturligt i forskellige
levnedsmidler (kogt kød, tomater, kaffe, øl, vin).
γ-Butyrolacton anvendes hovedsageligt som et
mellemprodukt ved fremstilling af N-methylpyrrolidon samt andre organiske kemiske stoffer.
Stoffet anvendes også som solvent for mange polymere.

γ-Butyrolacton i miljøet stammer primært fra udslip i forbindelse med produktion og anvendelse.
I luft reagerer stoffet med fotokemisk genererede
hydroxylradikaler.

Optagelse, omdannelse og udskillelse

Undersøgelser for skadelige virkninger på generne (mutagenicitet og genotoksicitet) har givet negative resultater i de fleste test (in vitro og in vivo).

γ-Butyrolacton optages, omdannes og udskilles (i
form af metabolitter i urinen og kuldioxid i udåndingsluften) hurtigt og fuldstændigt efter indtagelse. Hovedmetabolitten er γ-hydroxybutyrat.
Der er ingen data for inhalation.

γ-Butyrolacton var ikke kræftfremkaldende i 2
velgennemførte undersøgelser af rotter og mus
efter oral indgift (rotter: 225/450 (hanner/hunner)
mg/kg lgv. per dag; mus: 525 mg/kg lgv. per
dag).

Sundhedsmæssige effekter

Reguleringer / vurderinger

Hos mennesker er der i adskillige forgiftningstilfælde som følge af indtagelse af γ-butyrolacton
set bevidstløshed og langsom hjertevirksomhed
(bradykardi), og forgiftningerne har haft en vis
lighed med generel anæstesi (bedøvelse). Patienterne kom sig hurtigt og fuldstændigt efter behandling.

Klassificering: Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): γ-Butyrolacton kan ikke klassificeres for kræftfremkaldende effekt hos mennesker, gruppe 3.

Grundlag for B-værdi
De humane data er ikke velegnede med henblik
på fastsættelse af en sundhedsmæssigt baseret
grænseværdi.
Grænseværdien for γ-butyrolacton beregnes med
udgangspunkt i et observeret nul-effektniveau
(NOAEL) for symptomer på forgiftning hos en
række forsøgsdyr (rotter, mus, kaniner, marsvin
og katte) på omkring 2700 mg/m3. Der anvendes
en SFI på 10, idet mennesker kan være mere følsomme end forsøgsdyr; en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII på
100 pga. usikkerheden ved fastlæggelse af et
NOAEL ud fra de meget sparsomme toksikologiske data. Grænseværdien beregnes til 0,27
mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
(MST 1990).
B-værdien fastsættes til 0,3 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
Nielsen E. (1999): Evaluation of health hazards
by exposure to γ-butyrolactone and estimation of
a limit value in ambient air. Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for
Miljøstyrelsen.
MST (1990). Begrænsning af luftforurening fra
virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.
6 1990.

Maj 1999 ENi/IFT.

C9-AROMATER (CUMEN og TRIMETHYLBENZENER)
B-værdi: 0,03 mg/m3
Navn:

CAS nr:

1) Cumen 2) Hemimelliten
3) Pseudocumen 4) Mesitylen
1) 98-82-8 2) 526-73-8
3) 95-63-6 4) 108-67-8

Bruttoformel: C9H12
Strukturformel:
1)

3)

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Stofferne optages i vidt omfang ved indånding af
dampene. Stofferne omsættes i leveren og udskilles som vandopløselige omdannelsesprodukter i
urinen.

Sundhedsmæssige effekter
2)

4)

Fysisk-kemiske egenskaber
Molvægt: 120. Beskrivelse: Alle stoffer er farveløse væsker med skarp ubehagelig lugt (benzinagtig). Kogepunkt: 154/176°C (1/2). Massefylde:
0,86/0,90 g/ml (1/2). Damptryk: 1,9/3,2 mmHg
(4/1). Vandopløselighed: 20/57 mg/l (4/3). Octanol/vandfordeling (logP): 3,66 (1) Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,90 mg/m3. Lugtgrænse:
ca. 0,5 mg/m3 (luft).

Forekomst og anvendelse
C9-aromater forekommer som bestanddele i
petrokemiske produkter fx. benzin (5-15%) og
aromatholdig, mineralsk terpentin (7-8%). Vil
således forekomme i en række opløsningsmidler
og malevareprodukter.

Miljømæssige forhold
I trafikerede områder er der målt niveauer på 1545 µg/m3 i luften for de enkelte forbindelser.
I luften forventes stofferne at nedbrydes via reaktion med luftens hydroxylradikaler (en halveringstid på 49 timer er beregnet for cumen).

Hos mennesker er dampe (blanding af C9-og C10aromater) angivet at være irriterende over for
øjne og åndedrætsorganer ned til et niveau på
omkring 25 ppm.
Lugtgrænsen for de enkelte stoffere anføres at
ligge ved 0,5 mg/m3.
Hos malere, der i ti år havde været udsat for fortyndervæske indeholdende en blanding af C9aromater ved et eksponeringniveau på 10-60 ppm
(50-300 mg/m3), registrerede man påvirkning af
centralnervesystemt, idet man fandt en forøget
hyppighed af hovedpine, svimmelhed og træthed.
Yderligere fandtes blandt malerne øget forekomst
af bronchitis- og astmalignende symptomer samt
blodmangel.
Stofferne har moderat akut giftighed ved indånding, idet LC50 for cumen hos mus efter syv
timers eksponering er fundet til ca. 10.000
mg/m3.
Seks timers udsættelse for 500 ppm cumen (2450
mg/m3) har hos rotter medført påvirkning af
adfærden (målt ved adfærdstests). Ved 100 ppm
(490 mg/m3) sås ingen effekter.
Ved højere niveauer (2000 ppm) er der ved
gentagen eksponering registreret narkotisk effekt
hos rotter med bevægelsesforstyrrelser, balancetab, og søvntrang.
I adfærdstest udført med rotter eksponeret for op
til 785 ppm (3850 mg/m3) har man ikke kunnet
registrere nogen påvirkninger.
Hos aber har gentagen eksponering ved 200 ppm
med en blanding af C9-og C10-aromater medført
sløv og omtumlet adfærd. Ved dette niveau og
ved 50 ppm registreredes endvidere påvirkning af
blodbilledet.
Efter gentagen eksponering af rotter med en blanding af C9-aromater 6 timer/dag, 5 dage/uge i et
år fandt man forhøjede lever og nyrevægte ved
167 ppm (820 mg/m3). Ved 88 ppm (430 mg/m3)
sås ingen effekter.
I et 3-generations reprodutionsforsøg med rotter
fandt man ved udsættelse for en blanding af C9aromater ved 272 ppm (1330 mg/m3) nedsat

overlevelse hos afkommet. Ved 55 ppm (270
mg/m3) optrådte ingen effekter.
Der er ikke fundet genotoksiske effekter af C9aromater i in vitro eller in vivo undersøgelser. Der
er ikke udført egentlige cancerforsøg med
stofferne. I forsøg med gentagen eksponering er
der ikke fundet tegn på kræftfremkaldende
effekter.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering:
Cumen og mesitylen: Xi;R37.
1,2,4-Trimethylbenzen: Xn;R20 Xi;R36/37/38.
Jord: poreluftskvalitetskriterie: som for B-værdi.
Drikkevand: 1 µg/l (sum af C9- og C10-aromater).
Grænseværdi, arbejdsmiljøet:
Cumen: 25 ppm (120 mg/m3).
Trimethylbenzen: 25ppm (120 mg/m3).

Grundlag for B-værdi
Lugt vurderes at være den kritiske effekt for de
nævnte C9-aromater, idet 50% lugtgrænsen for
stofferne ligger ved 0,5 mg/m3. For cumen er i
forvejen fastsat en B-værdi på 0,03 mg/m3
(baseret på 10% lugtgrænsen), hvorfor denne
værdi overordnet bør gælde for summen af C9aromater. B-værdien for summen af C9-aromater
(herunder cumen og trimehtylbenzener) fastsættes således til 0,03 mg/m3.

Referencer
Larsen PB (1993). Bilag 1a: Aromatiske
kulbrinter i benzin. Benzin- og dieselolieforurenede grunde, Miljøprojekt nr. 223.
Delic J, Gardner R, Cocker J, Widdowson EM, &
Brown R (1992). Trimehtylbenzenes: Criteria
document for an occupational exposure limit.
Health & Safety Executive, HMSO, London.

August 1996 PBL/IT.

CAPROLACTAM
B-værdi: 0,01 mg/m3
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

105-60-2
C6H11NO

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Aminocapronsyrelactam, 1-aza-2cycloheptanon, 6-hexanlactam, 2-oxohexamethylenimin. Molvægt: 113,16. Beskrivelse: Hvidt,
krystallinsk, hygroskopisk stof med ubehagelig
lugt. Smeltepunkt: 69-71°C. Kogepunkt: 267°C.
Massefylde: 1,02 g/ml. Damptryk: 0,001 mmHg
(0,13 Pa). Flammepunkt: 125°C. Vandopløselighed: 525 g/100 ml. Octanol/vandfordeling (logP):
0,12. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,71
mg/m3. Lugtgrænse: 0,06 ppm (luft).

Forekomst og anvendelse
Det vides ikke, hvorvidt caprolactam forekommer naturligt. Caprolactam anvendes hovedsageligt ved fremstilling af polycaprolactam (Nylon 6,
polyamid 6), som anvendes i form af fibre i tæpper, reb og tekstiler eller i form af resin i bl.a.
isoleringsmateriale til kabler.

Miljømæssige forhold
Caprolactam i miljøet stammer primært fra udslip
i forbindelse med produktion og anvendelse.
I luft reagerer stoffet med fotokemisk genererede
hydroxylradikaler.

Optagelse, omdannelse og udskillelse

9,9 mg/m3) i 10-30 år blev der ikke observeret
nedsat lungefunktion.
Hos frivillige forsøgspersoner er der ved lav luftfugtighed set kraftig irritation af øjne, svælg og
næse efter udsættelse for caprolactam dampe ved
koncentrationer omkring 470 mg/m3; ved koncentrationer under 120 mg/m3 sås ingen øjenirritation, mens forbigående irritation af næse og
svælg blev rapporteret ved koncentrationer over
47 mg/m3; irritative effekter forekom ikke ved
koncentrationer under 33 mg/m3.
Ved høj luftfugtighed sås ingen irritative effekter
ved koncentrationer op til 66 mg/m3.
Hos arbejdere udsat for caprolactam i form af
støv (6-131 mg/m3) er der observeret irritation af
øjne, næse og svælg samt hudafskalning på
hænder. En anden undersøgelse har rapporteret,
at følsomme personer udviste hudirritation ved 5
mg/m3, men ikke ved 1 mg/m3.
For rotter henholdsvis mus er rapporteret LC50værdier (2 timer) for caprolactam støv på 300 og
450 mg/m3, mens en LC50-værdi (4 timer) for caprolactam aerosol på 8160 mg/m3 er rapporteret
for rotter.
Hos marsvin blev der ikke set effekter på luftveje
efter kortvarig udsættelse for caprolactam aerosol
(op til 30 mg/m3), mens let grad af irritation i
næsen blev set efter udsættelse for dampe (ca. 51
mg/m3). Der blev ikke observeret effekter efter
udsættelse for støv (118-261 mg/m3).
Et tre-generations reproduktionsstudie på rotter
har ikke afsløret skadelige effekter (op til 10000
ppm i foderet), og der er ikke set fosterskader ved
doser op til 1000 mg/kg lgv./dag hos rotter eller
op til 250 mg/kg lgv./dag hos kaniner.

Caprolactam optages, fordeles i kroppen og udskilles (primært i urinen i form af metabolitter)
hurtigt efter indtagelse. Der er ingen data for inhalation.

Tests for skadelige virkninger på generne (mutagenicitet og genotoksicitet) har givet negative
resultater.

Sundhedsmæssige effekter

Caprolactam var ikke kræftfremkaldende hos
rotter og mus ved indtagelse med foderet (rotter:
7500 ppm, mus: 15000 ppm).

Der rapporteret om effekter i de øvre luftveje (inflammatoriske forandringer, næseblødning) samt
symptomer fra mavetarmkanalen hos arbejdere
udsat for caprolactam i form af dampe ved koncentrationer omkring 60 mg/m3; symptomerne
forsvandt ved eksponeringsophør.
Hos arbejdere udsat for caprolactam dampe (3,7-

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Xn;R20/22 Xi;R36/37/38
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: dampe: 5 ppm (25
mg/m3); støv: 1 mg/m3.
IARC (WHO): Caprolactam er sandsynligvis ik-

ke kræftfremkaldende hos mennesker, gruppe 4.

Grundlag for B-værdi
En grænseværdien for caprolactam dampe kan
beregnes med udgangspunkt i et observeret nuleffektniveau (NOAEL) for irritative effekter
(øjne, næse og svælg) hos arbejdere på omkring
30 mg/m3. Der anvendes en SFI på 1, da humane
data anvendes; en SFII på 10 for at beskytte
særligt følsomme mennesker; en SFIII på 10 pga
usikkerheden ved fastlæggelse af et NOAEL.
Grænseværdien beregnes til 0,3 mg/m3.
En grænseværdien for caprolactam støv kan
beregnes med udgangspunkt i et observeret nuleffektniveau (NOAEL) for irritative effekter på
huden hos følsomme personer på 1 mg/m3. Der
anvendes en SFI på 1, da humane data anvendes;
en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme
mennesker; en SFIII på 10 pga usikkerheden ved
fastlæggelse af et NOAEL. Grænseværdien beregnes til 0,01 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
(MST 1990).
Den nuværende B-værdi for caprolactam er fastsat til 0,005 mg/m3. Den almene befolkning vurderes primært at blive eksponeret for caprolactam
i form af støv og ikke i form af dampe. Endivdere
er det af administrative grunde ikke muligt at
skelne mellem støv og dampe. Derfor fastsættes
B-værdien for caprolactam til 0,01 mg/m3 placering i hovedgruppe 2.

Reference
Nielsen E. (1998): Evaluation of health hazards
by exposure to caprolactam and estimation of a
limit value in ambient air. Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for
Miljøstyrelsen.
MST (1990). Begrænsning af luftforurening fra
virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.
6 1990.
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CHLOR
3
B-værdi: 0,01 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:

7782-50-5
Cl2

Fysisk-kemiske egenskaber
Molvægt: 70,90. Beskrivelse: Gul-grøn, ikke
brandbar gas med stikkende lugt. Smeltepunkt: 101°C. Kogepunkt: -34,6°C. Massefylde: 3,21
g/ml (0°C, 1 atm). Damptryk: 6000 mmHg (797
kPa). Vandopløselighed: 5,7 g/l (30°C). Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 2,95 mg/m3. Lugtgrænse: 0,2-0,4 ppm (0,6-1,2 mg/m3) (luft).

Forekomst og anvendelse
Chlorgas forekommer ikke naturligt. Chlor
anvendes primært ved produktion af chlorerede
kemiske stoffer. Derudover anvendes chlor i
papirindustrien, som desinfektionsmiddel i
drikkevand, spildevand og svømmebade, og som
blege- og desinfektionsmiddel i husholdninger.

Miljømæssige forhold
Chlor er et meget reaktivt stof og vil sandsynligvis ikke forekomme frit i atmosfæren.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Der er ikke data herom.

Sundhedsmæssige effekter
Chlor har stærk irritativ virkning på øjne samt
slimhinder i hals, næse og luftveje. Hos mennesker ses ved lave koncentrationer lugtgener samt
let grad af irritation af øjne og øvre luftveje.
Tærskelværdier omkring 0,1 til 6 mg/m3 er rapporteret for disse effekter. Ved koncentrationer
fra 3 til 6 mg/m3 er de irritative virkninger forværret og er uudholdelige fra omkring 12 til 15
mg/m3. Ved 3 mg/m3, men ikke ved 1,5 mg/m3,
er der set forbigående påvirkninger af lungefunktionen.
Ved højere koncentrationer ses åndenød, cyanose, opkasninger samt hovedpine, og lungeødem
kan udvikles efter nogen tid. Ved udsættelse for
omkring 40 mg/m3 i ca. ½ time er konstateret
svære lungeskader. Dødsfald forårsaget af respirationsstop er set ved udsættelse for 100 til
150 mg/m3 i 1-1½ time. Hos personer, der overlever udsættelse for høje koncentrationer i kort
tid, er der ikke rapporteret langtidsgener.
Ved længerevarende udsættelse for chlor kan
forekomme kronisk bronkitis og nedsat lungefunktion. Data fra arbejdsmiljøet indikerer, at

helbredsmæssige påvirkninger ikke forekommer
ved koncentrationer under 0,5-1,5 mg/m3.
Data tyder ikke på, at chlor påvirker reproduktionsevnen og har fosterskadende, genskadende
eller kræftfremkaldende virkning.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: T;R23 Xi;R36/37/38.
B-værdi: Hovedgruppe 2, tabel 6.
Drikkevand: Så lav som muligt.
Grænseværdi arbejdsmiljøet: 0,5 ppm (1,5
mg/m3).

Grundlag for B-værdi
De irritative effekter samt lugtgener vurderes at
være de kritiske effekter ved indånding af lave
koncentrationer af chlor. For irritative effekter er
rapporteret tærskelværdier omkring 0,1-6 mg/m3.
I arbejdsmiljøet er set effekter omkring 0,5-1,5
mg/m3. Med henblik på beregning af en grænseværdi vurderes 1 mg/m3 som et overordnet lavest
observeret effektniveau (LOAEL). Der anvendes
en SFI på 1, da humane data benyttes; en SFII på
10 for at beskytte særligt følsomme mennesker;
en SFIII på 10, da et LOAEL benyttes og LOAEL
er usikkert fastlagt. Grænseværdien beregnes til
0,01 mg/m3. Denne grænseværdi tager højde for
eventuelle lugtgener.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,01 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2 fastholdes.

Reference
Nielsen E. (1996): Evaluation of health hazards
by exposure to chlor and estimation of a limit
value in ambient air. Instituttet for Toksikologi,
Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Maj 1996 ENI/IT.

CHLOROFORM
3
B-værdi: 0,02 mg/m
CAS nr:
Bruttoformel:

67-66-3
CHCl3

Sundhedsmæssige effekter

Fysisk-kemiske egenskaber

Efter udsættelse for chloroform ses især skader
på centralnervesystemet, lever og nyrer både hos
mennesker og dyr.

Synonymer: formyltrichlorid, trichlormethan,
methyltrichlorid. Molvægt: 119,4. Beskrivelse:
farveløs, klar, ikke brandbar væske med karakteristisk sødlig lugt. Smeltepunkt: -63°C. Kogepunkt: 61°C. Massefylde: 1,483 g/ml. Damptryk:
159 mmHg (21,2 kPa). Vandopløselighed: 10
ml/l. Octanol/vandfordeling (logP): 1,97. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,96 mg/m3.
Lugtgrænse: 85 ppm (420 mg/m3) (luft).

Ved narkose blev chloroform anvendt i koncentrationer på 5.000-15.000 ppm (25.00075.000 mg/m3), som i flere tilfælde har medført
døden.
Den mindste dødelige dosis rapporteret efter
indtagelse er 14,8 g chloroform. LD50-værdier er
fundet til 36-1366 mg/kg hos mus (afhængig af
køn og stamme) og 450-2000 mg/kg hos rotter.

Forekomst og anvendelse
Chloroform er naturligt forekommende. Chloroform anvendes hovedsageligt til produktion af
chlordifluormethan (CFC-forbindelse) til køleskabe. Derudover anvendes chloroform som
organisk opløsningsmiddel. Chloroform har
tidligere været anvendt som narkosemiddel.

Miljømæssige forhold
Chloroform i miljøet stammer hovedsageligt fra
industrielle emissioner især til luften, men dannes
også udfra andre organiske forbindelser.
I luften er der i landområder målt værdier på
omkring 15-225 ng/m3, mens der i byområder og
især i industriområder er målt værdier op til 75
μg/m3. Chloroform nedbrydes i luften med en
halveringstid af størrelsesorden 100-180 dage.
Fra vand- og jordoverflader sker der en hurtig
fordampning. Chloroform siver ned i grundvandet, hvor det nedbrydes overordentligt langsomt.
I Danmark er koncentrationen i grundvand sædvanligvis lavere end 1 μg/l.
Chloroform ophobes ikke i akvatiske organismer.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Chloroform optages efter indånding, indtagelse
og ved hudkontakt. Optagelsen efter indtagelse er
fuldstændig (mennesker, dyr) og omkring 6080% efter indånding (mennesker). Chloroform
fordeles i hele organismen, men med den højeste
koncentration i fedtvæv samt i fedtrige organer
og væv (lever, nyrer, hjerne, blod). Chloroform
nedbrydes primært til kuldioxid (aerobt) som
udskilles med udåndingsluften. Hos mennesker
udskilles 30-40% som kuldioxid og resten uomdannet (halveringstid omkring 8 timer) efter
indånding, mens omkring 85% udskilles som
kuldioxid hos rotter og mus.

Efter indånding er der hos mennesker (arbejdere)
set symptomer fra centralnervesystemet efter
udsættelse for omkring 110-350 mg/m3 chloroform i 10-24 måneder og leverskader (leverforstørrelse) efter udsættelse for omkring 10-1000
mg/m3 i 1-4 år.
Hos rotter sås lever- og nyreskader efter udsættelse for 25 ppm (125 mg/m3) chloroform (7
timer per dag, 5 dage per uge) i 6 måneder.
Effekterne var reversible inden for 6 uger. Der
sås ikke effekter efter udsættelse for 25 ppm i 4
timer per dag. Hos rotter sås effekter på fostre
efter eksponering af moderdyrene for 30 ppm
(150 mg/m3), en koncentration der er toksisk for
moderdyrene.
Hos mennesker udsat for chloroform (doser omkring 0,34-2,46 mg/kg/dag) i tandpasta (i 5 år) og
i mundskylningsmiddel (i 1 år) er der ikke
observeret lever- eller nyreskader.
Lever- og nyrepåvirkninger er set hos mus udsat
for 50 mg/kg/dag chloroform (olie, mavesonde)
og hos hunde udsat for chloroform i tandpasta i
doser på 15 mg/kg/dag (leverpåvirkning) eller 30
mg/kg/dag (nyrepåvirkning). Levereffekter blev
set hos hunmus udsat for 34 mg/kg/dag chloroform i drikkevandet og hos hanrotter udsat for
160 mg/kg/dag.
Hos rotter og kaniner sås effekter på fostre efter
indgift til moderdyrene af 50 mg/kg/dag, en dosis
der er toksisk for moderdyrene.
Chloroform betragtes ikke som et stof med
skadelig virkning på generne (genotoksicitet og
mutagenicitet), da stoffet har haft negativ effekt i
de fleste testsystemer.
Chloroform er undersøgt (rotter, mus, hunde) for

kræftfremkaldende virkning efter indtagelse. Der
sås øget forekomst af levertumorer i mus efter
indgift i olie (han: 138 mg/kg/dag; hun: 238
mg/kg/dag), men ikke via drikkevand (hun: 263
mg/kg/dag) eller i tandpasta (60 mg/kg/dag). Der
sås ikke øget forekomst af levertumorer hos rotter
efter indgift i olie (90-100 mg/kg/dag),
drikkevand (160 mg/kg/dag) eller tandpasta (60
mg/kg/dag) eller hos hunde efter indgift i tandpasta (30 mg/kg/dag).
Chloroform gav øget forekomst af nyretumorer i
hanmus (kun en enkelt stamme) efter indgift i
olie (60 mg/kg/dag) og tandpasta (60 mg/kg/dag)
og i hanrotter efter indgift i olie (90 mg/kg/dag)
og drikkevand (160 mg/kg/dag) men ikke i tandpasta (60 mg/kg/dag). Der sås ikke øget forekomst af nyretumorer hos hunde efter indgift i
tandpasta (30 mg/kg/dag).
Data fra dyreforsøgene indikerer, at lever- og
nyreeffekter forekommer ved doser, der er lavere
eller sammenlignelige med (afhængig af administrationsvej og/eller vehikel) de doser, der har
givet øget forekomst af tumorer.
Der er ingen inhalationsundersøgelser af den
kræftfremkaldende virkning.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Xn;R22-48/20/22 Xi;R38
carc3;R40.
B-værdi: 0,02 mg/m3, hovedgruppe 1.
Jordkvalitetskriterie: 50 mg/kg.
Drikkevand: 1 µg/l (organiske chlorforbindelser),
for trihalomethaner (f.eks. chloroform) så lavt
som muligt.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 2 ppm (10 mg/m3).
IARC (WHO): Gruppe 2B, chloroform har
muligvis kræftfremkaldende virkning hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
De humane data er ikke velegnede med henblik
på fastsættelse af en sundhedsmæssigt baseret
grænseværdi.
Chloroform anses for at kunne være kræftfremkaldende hos mennesker, da der er observeret
øget forekomst af lever- og nyretumorer hos
forsøgsdyr. Chloroform betragtes ikke som et stof
med skadelig virkning på generne. Den
kræftfremkaldende virkning hænger sandsynligvis sammen med den toksiske påvirkning af
lever- og nyrecellerne. På baggrund heraf vurderes det, at lever- og nyreskader er den kritiske
effekt. Disse effekter er observeret ved lavere
doser end den kræftfremkaldende virkning.
Samme type effekter som efter indtagelse ses

efter indånding. Der er ikke fundet et nul-effektniveau i inhalationsundersøgelserne. Derfor beregnes en grænseværdi ud fra det laveste observerede effektniveau (LOAEL) i inhalationsundersøgelserne og under anvendelse af sikkerhedsfaktorer.
Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i et
LOAEL (lever- og nyreskader) på 25 ppm (125
mg/m3). Der anvendes en SFI på 10, idet mennesker kan være mere følsomme end dyr; en SFII på
10 for at beskytte særligt følsomme mennesker;
en SFIII på 10 da et LOAEL benyttes, og fordi
chloroform har vist kræftfremkaldende virkning
hos forsøgsdyr. Da mennesker også udsættes for
chloroform via drikkevand samt ved brusebadning (indånding samt hudoptagelse), tolereres
kun et bidrag på 10% fra udeluften. Grænseværdien beregnes til 0,013 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
Den nuværende B-værdi er fastsat til 0,02 mg/m3.
De foreliggende data giver ikke umiddelbart
anledning til at ændre denne B-værdi eller til at
ændre placering i hovedgruppe.

Reference
Nielsen E. (1994): Evaluation of health hazards
by exposure to chloroform and estimation of a
limit value in ambient air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

September 1994 ENI/IT.
September 1996 ENI/IT.

CHLOREREDE PARAFFINER
B-værdi: 0,02 mg/m3 (hovedgruppe 2)
Chlorerede paraffiner er komplekse blandinger af
n-alkaner karakteriseret ved en gennemsnitlig
længde af kulstofkæden samt graden af chlorering, se bruttoformel og strukturformel.
De kommercielt anvendte chlorerede paraffiner
underinddeles i 3 grupper i henhold til kædelængden:
1) SCCP: kortkædede (kædelængde C10-13).
2) MCCP: mediumkædede (kædelængde C14-17).
3) LCCP: langkædede (kædelængde C18-30).
CAS nr:

1) 85535-84-8
2) 85535-85-9
3) 85535-86-0

Bruttoformel:
1) CxH(2x-y+2) Cly, hvor x=10-13 og y=1-13
2) CxH(2x-y+2) Cly, hvor x=14-17 og y=1-17
3) CxH(2x-y+2) Cly, hvor x=18-30 og y=1-30
Strukturformel:
CH3-(CH2)x-Cly-CH3
x = antal kulstofatomer; y = antal chloratomer

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Chloralkaner. Molvægt: afhænger af
kædelængde og antal chloratomer. Beskrivelse:
SCCP, MCCP og de fleste LCCP er væsker, de
øvrige LCCP er faste stoffer. Smeltepunkt: -45 +25 °C afhængigt af kædelængde og antal chloratomer. Kogepunkt: >200 °C, hvor der sker en
nedbrydning. Massefylde: 1,1-1,7 g/ml afhængigt
af kædelængde og antal chloratomer. Damptryk:
10-6-10-4 mmHg (0,00013-0,21 Pa) afhængigt af
kædelængde og antal chloratomer. Flammepunkt:
-. Vandopløselighed: praktisk taget uopløselige.
Octanol/vandfordeling (logP): 4,4-12,8 afhængigt
af kædelængde og antal chloratomer. Omregningsfaktor (i luft): -. Lugtgrænse (luft): -.

Forekomst og anvendelse
Chlorerede paraffiner forekommer ikke naturligt,
men frigøres til miljøet i forbindelse med produktion og anvendelse. SCCP anvendes primært i
skærevæsker, som flammehæmmer i gummiprodukter og i malinger. MCCP anvendes primært
som blødgører i PVC, i skærevæsker og i malinger. LCCP anvendes primært som flammehæmmer i plastikprodukter og som blødgører i PVC.

Miljømæssige forhold
Chlorerede paraffiner er målt i meget lave koncentrationer i udeluft, under 10-5 mg/m3.
Chlorerede paraffiner i atmosfæren nedbrydes

primært ved reaktion med hydroxylradikaler i
luften, og der er rapporteret halveringstider fra
0,85 til 7,2 dage.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Chlorerede paraffiner optages efter oral indgift,
op til 60-60% af dosis hos rotter og mus. Der er
ingen data for inhalation. Efter optagelse sker
fordeling først til væv med høj omsætningsaktivitet (f.eks. lever, brissel, knoglemarv), hvorefter
der sker en fordeling til fedtvæv. Der er ingen data vedrørende metabolisme, men chlorerede paraffiner omdannes formentligt til en række forskellige metabolitter, som primært udskilles med
fæces eller udåndingsluften.

Sundhedsmæssige effekter
Data vedrørende effekter hos mennesker er meget sparsomme. Der er ved kontakt med huden
rapporteret irritation, men ikke sensibilisering.
Den akutte toksicitet af chlorerede paraffiner hos
forsøgsdyr er meget lav. Der er ikke set nogen
former for effekter hos rotter efter inhalation af
3300 mg/m3 SCCP (1 time), og der er ikke set
dødsfald efter oral indgift af op til 13 g/kg legemsvægt (lgv.).
Let grad af hudirritation er set hos rotter og kaniner, men det kan ikke afgøres, hvorvidt denne effekt skyldes de chlorerede paraffiner eller tilsatte
additiver/stabilisatorer. Let grad af øjenirritation
er set hos kaniner for SCCP og MCCP, men ikke
LCCP. Der er ingen data vedrørende irritation af
luftveje.
Chlorerede paraffiner har ikke vist hudsensibiliserende virkning.
Der er ingen inhalationsstudier til belysning af effekter som følge af gentagen eksponering for
chlorerede paraffiner.
En række studier, hvor de chlorerede paraffiner
er givet med foderet eller med sonde, er udført
med rotter og mus (SCCP, LCCP), og rotter og
hunde (MCCP). Studierne har været af varighed
fra 14 dage op til 2 år. Studierne har vist, at lever,
nyrer og skjoldbruskkirtel er målorganer, og effekterne inkluderer øget organvægt samt histologiske forandringer i vævet.
SCCP: Med udgangspunkt i to 13-ugers studier
kan der fastsættes et nul-effekt niveau (NOAEL)
på 10 mg/kg lgv./dag for effekter i lever, nyrer og
skjoldbruskkirtel (øget organvægt samt histologiske forandringer i vævet).
MCCP: Med udgangspunkt i to 13-ugers studier

kan der fastsættes et NOAEL på 9 mg/kg lgv./
dag for effekter i skjoldbruskkirtel (øget organvægt samt histologiske forandringer i vævet) og
på 23 mg/kg lgv./dag for effekter i lever og nyrer
(øget organvægt samt histologiske forandringer i
vævet).
LCCP: Med udgangspunkt i to 13-ugers studier
samt et 2-års studie kan der fastsættes et NOAEL
på 900 mg/kg lgv./dag for effekter i nyrer (histologiske forandringer i vævet), mens NOAEL for
effekter i lever (øget organvægt samt histologiske
forandringer i vævet) er mindre end 100 mg/kg
lgv./dag (laveste dosis i studierne). Der er ikke
set effekter i skjoldbruskkirtelen.
På baggrund heraf fastsættes for chlorerede paraffiner et NOAEL på 10 mg/kg lgv./dag for effekter i lever, nyrer og skjoldbruskkirtel (øget organvægt samt histologiske forandringer i vævet).
Der er et enkelt forforsøg til et 2-generationsstudie med MCCP i rotter vedrørende en eventuel
påvirkning af reproduktionen. Der sås ikke effekter i forældredyr inklusiv påvirkning af fertiliteten. Hos afkommet sås nedsat overlevelse under
diegivningen samt effekter, der indikerede indre
blødninger ved doser fra 74 mg/kg lgv./dag, men
ikke ved 8 mg/kg lgv./dag.
Der er udført konventionelle orale studier med
rotter og kaniner til belysning af effekter på udviklingen af fosteret som følge af eksponering for
chlorerede paraffiner i drægtighedsperioden. Der
er set effekter hos afkommet af mødre eksponeret
for SCCP (2000 mg/kg lgv./dag), hvor der samtidigt er set markante effekter hos mødrene.
På baggrund heraf fastsættes for chlorerede paraffiner et NOAEL på 8 mg/kg lgv./dag for effekter hos afkom af mødre eksponeret for MCCP.
Chlorerede paraffiner er undersøgt for skader på
generne i en række forskellige testsystemer. Resultaterne af disse undersøgelser tyder ikke på, at
chlorerede paraffiner har genskadende virkning.
Der foreligger 2-års studier med rotter og mus
eksponeret for SCCP eller LCCP. Ved eksponering for SCCP er der set tumorer i lever, nyrer og
skjoldbruskkirtel, hvoraf kun tumorerne i nyrerne
vurderes som værende af relevans for mennesker.
Ved eksponering for LCCP er der set tumorer i
binyrer og i slimhinden i livmoderen, men kun
ved høje doser og uden dosis-respons sammenhæng. Der er sandsynligvis tale om tumorer, hvor
der findes en tærskel for udvikling af tumorer,
dvs. en koncentration hvorunder der ikke ses tumorer.
På baggrund heraf fastsættes for chlorerede paraffiner et NOAEL på 10 mg/kg lgv./dag for udvikling af tumorer.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: SCCP: C;R40 N;R50/53.
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): SCCP: Gruppe 2B, som muligt
kræftfremkaldende hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
De kritiske effekter ved eksponering for chlorerede paraffiner vurderes at være effekterne på lever, nyrer og skjoldbruskkirtel observeret hos rotter og mus samt effekterne observeret på afkom
af eksponerede rotte mødre.
En tolerabel daglig indtagelse (TDI) beregnes til
0,1 mg/kg lgv./dag med udgangspunkt i et observeret nul-effekt niveau (NOAEL) på 10 mg/kg
lgv./dag for effekter i lever, nyrer og skjoldbruskkirtel (øget organvægt samt histologiske
forandringer i vævet) samt for effekter på afkom
af eksponerede rottemødre. Der anvendes en UFI
på 10, idet mennesker kan være mere følsomme
end forsøgsdyr; en UFII på 10 for at beskytte særligt følsomme mennesker; en UFIII på 1 idet datagrundlaget for fastsættelsen af NOAEL vurderes
at være af tilstrækkelig god kvalitet.
Da mennesker primært udsættes for chlorerede
paraffiner via levnedsmidler og forbrugerprodukter tolereres et bidrag på kun 10 % af TDI fra
udeluften.
Luftkvalitetskriteriet beregnes til 0,02 mg/m3,
under forudsætning af at børn i alderen 1-5 år
indånder 0,5 m3 luft per dag. Kvalitetskriteriet er
opdateret i forhold til de nyeste retningslinier på
området (MST 2006).
B-værdien fastsættes til 0,02 mg/m3 – placering i
hovedgruppe 2.

Referencer
MST (2006). Vejledning om "metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i
jord, luft og drikkevand med henblik på beskyttelse af sundheden", vejledning nr. 9603/2006.
Nielsen E. and Ladefoged O. (2006): Evaluation
of health hazards by exposure to chlorinated paraffins. Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, Danmarks Fødevareforskning. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

April 2006 ENI/TR/T/DFVF.

CHLORPHENOLER
3
B-værdi: 0,00004 mg/m (pentachlorphenol)
3
B-værdi: 0,0008 mg/m (øvrige chlorphenoler)
Mono-, di-, tri-, tetra- og pentachlorphenoler:
C6H5-nOHCln(n=1-5)

Fysisk-kemiske egenskaber
Beskrivelse: Faste krystallinske stoffer (o-chlorphenol er farveløs væske) med kraftig, stikkende
lugt. De fysisk-kemiske egenskaber ændres med
et stigende antal chloratomer knyttet til den
aromatiske ring. Smeltepunkt: 9-43°C (monochlorphenoler), 70-117°C (tetrachlorphenoler).
Kogepunkt: 175-219°C (monochlorpehenoler),
310°C (pentachlorphenol). Massefylde: 1,26
(monochlorphenoler), 1,98 (pentachlorphenol).
Damptryk: 1 mmHg ved 12°C (o-chlorphenol),
0,0003 mmHg ved 19°C (pentachlorphenol).
Vandopløselighed: 27 g/l (o-chlorphenol), 0,18
g/l (2,3,4,6-tetrachlorphenol). Med stigende pH
stiger vandopløseligheden, da stofferne reagerer
svagt surt. Octanol/vandfordeling (logP): 2,15 (ochlorphenol), 5,0 (pentachlorphenol). Lugtgrænser (i luft): 0,0005-6,4 mg/m3 (monochlorphenoler), 1,4 mg/m3 (dichlorphenoler), 0,0010,21 mg/m3 (trichlorphenoler), de laveste værdier
bør vægtes højest, idet de fleste værdier
forekommer i den nedre ende af de anførte
intervaller. Ingen data for pentachlorphenol.
Tekniske kvaliteter af en given chlorphenol
indeholder urenheder især andre chlorphenoler,
men også dimere forbindelser og evt. chlorbenzen. Dibenzodioxiner og dibenzofuraner kan
forekomme i mængder af 0-100 mg/kg.

Anvendelse
Chlorphenoler anvendes som udgangsstoffer ved
syntese af farvestoffer, konserveringsmidler,
desinfektionsmidler og bekæmpelsesmidler.
Pentachlorphenol er primært anvendt som træbeskyttelsesmiddel, men er også anvendt som
bekæmpelsesmiddel og som konserveringsmiddel
for en række produkter (bl.a. gummi og læder).

Miljømæssige forhold
Chlorphenolerne forekommer hyppigt i miljøet
pga. deres meget udbredte anvendelse, omend i
lave koncentrationer. Fra pentachlorphenolbehandlet træ afdamper stoffet gradvist til luften.
Kan i visse akvatiske organismer ophobes med en
biokoncentrationsfaktor på 100-1000 (øget
ophobning med stigende antal chloratomer).

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Data fra arbejdsmiljøet og dyreeksperimentelle
data viser, at chlorphenoler optages hurtigt efter
indtagelse, gennem huden ved hudkontakt eller
via lungerne efter indånding af dampe og støv.
Dyreforsøg har vist, at chlorphenoler fordeles i
organismen med højeste koncentrationer i lever
og nyrer. Chlorphenoler udskilles overvejende
(80-90%) med urinen dels uomdannet dels som
koblingsprodukter med sulfat og glucuronsyre
(hos mennesker udskilles pentachlorphenol overvejende uomdannet med urinen). Halveringstiden
for udskillelse er hos mennesker angivet til 20
timer (2,4,6-trichlorphenol), 60 timer (tetrachlorphenoler) og 33 timer (pentachlorphenol). En
enkelt undersøgelse peger dog på halveringstider
på mellem 16 og 20 dage for pentachlorphenol.

Sundhedsmæssige effekter
Efter akut eksponering for chlorphenoler ses
hovedpine, kvalme, øget temperatur og svedtendens, muskeltrækninger og krampe, åndedrætsforstyrrelser, udmattelse, bevidstløshed og hjertesvigt. For pentachlorphenol er fundet LD50værdier fra 27 til 205 mg/kg, mens dødelig dosis
for mennesker er ca. 30 mg/kg. For øvrige
chlorphenoler er fundet LD50-værdier fra 100 til
4000 mg/kg. Chlorphenoler virker irriterende ved
kontakt med hud og slimhinder.
Hos arbejdere eksponeret gennem længere tid
kan chlorphenoler forårsage chloracne, irritation
af slimhinder og luftveje samt påvirkning af leveren og blodets sammensætning. Der er også
rapporteret om lettere effekter på nervesystemet i
form af søvnløshed, påvirkning af stemningsleje
og depression. I en undersøgelse af arbejdere
eksponeret for pentachlorphenol (ca. 0,5 mg/m3)
fandtes dog ingen påvirkning af leveren.
Hos dyr ses mest karakteristisk leverpåvirkninger. Nul-effektniveauer efter oral indgift
ligger fra 1 mg/kg (pentachlorphenol) til 100
mg/kg (2,4,5-tri-chlorphenol). Pentachlorphenol
har givet effekter på lever og nyrer hos rotter og
kaniner efter inhalation (4 timer dagligt) af 21
henholdsvis 3 mg/m3.
Undersøgelser i arbejdsmiljøet kunne tyde på en
mulig kræftfremkaldende effekt af chlorphenoler,
idet man i nogle tilfælde har set øget forekomst af

kræft i visse organer, lymfesystem og næse/svælg.
2,4,6-Trichlorphenol har medført levercancer i
forsøg med mus og rotter, som fik foder indeholdende 0,25-2% af stoffet (sv.t. ca. 650
mg/kg/d og 250 mg/kg/d for laveste dosering
med positiv effekt hos henholdsvis mus og
rotter).
Pentachlorphenol har ligeledes medført levercancer hos mus, der fik foder indeholdende 100-600
mg pentachlorphenol/kg (sv.t. daglig dosis på ca.
13 mg/kg/d ved laveste dosering).
Stofferne har vist negativ effekt i Ames test, som
imidlertid heller ikke er velegnet til testning af
chlorerede forbindelser. Øvrige in vitro og in vivo
korttidstest tyder imidlertid på at chlorphenoler
kan være svagt genotoksiske. Undersøgelserne
kan dog ikke betragtes som fyldestgørende på
dette område.
Der er vist fosterbeskadigende effekter ved
dosering af chlorphenoler til drægtige dyr. For
pentachlorphenol er dette set ned til doseringer på
3-5 mg/kg/d givet til moderdyrene.
Mens akutte effekter tilskrives chlorphenolerne i
sig selv, synes de kroniske effekter at være
afhængig af de urenheder der forekommer i de
tekniske kvaliteter af chlorphenoler. Forsøg med
oprensede kvaliteter udviser således i nogle tilfælde ringere toksicitet mht. leverpåvirkning og
udvikling af chloracne. Specielt indholdet af
dioxiner og dibenzofuraner tiltænkes betydning.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering:
chlorphenol: Xn;R20/21/22.
2,4-dichlorphenol: Xn;R22 Xi;R36/38.
2,4,5-trichlorphenol: Xn;R22 Xi;R36/38
N;R50/53.
2,4,6-trichlorphenol: Xn;R22 Xi;R36/38
Carc3;R40.
2,3,4,6-tetrachlorphenol: T;R25 Xi;R36/38.
Pentachlorphenol: T;R24/25 Tx;R26
Xi;R36/37/38 Carc3;R40 N;R50/53.
Jord: pentachlorphenol: 0,15 mg/kg jord,
øvrige chlorphenoler (summen): 3 mg/kg jord.
Drikkevand: pentachlorphenol: 0,01 μg/l,
øvrige chlorphenoler (summen): 0,1 μg/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: pentachlorphenol:
0,005 ppm (0,05 mg/m3) H.
IARC (WHO): Gruppe 2B, udsættelse for chlorphenoler i arbejdsmiljøet er muligt kræftfremkaldende. Pentachlorphenol er ligeledes vurderet
som muligt kræftfremkaldende over for mennesker.

Grundlag for B-værdi
Chlorphenoler er stærkt akuttoksiske stoffer.
Stofferne må endvidere anses for at være muligt
kræftfremkaldende over for mennesker, idet
2,4,6-trichlorphenol og pentachlorphenol har vist
sig kræftfremkaldende i dyreforsøg, og idet nogle
undersøgelser i arbejdsmiljøet peger på en
sammenhæng mellem eksponering for chlorphenoler og udvikling af cancer. Korttidstests tyder
på, at chlorphenoler og pentachlorphenol er svagt
genotoksiske, hvorfor den kræftfremkaldende
effekt kan være en følge af denne effekt, dvs.
man kan ikke regne med en nedre grænse for
stoffernes kræftfremkaldende effekt.
Idet der tolereres en øget livstidskræftrisiko på
10-6, kan TDI ved anvendelse af Miljøstyrelsen's
anviste 'one-hit'-model beregnes til 0,06 μg/kg/d
for 2,4,6-trichlorphenol og 0,003 μg/kg/d for
pentachlorphenol.
Grænseværdien for pentachlorphenol beregnes
med udgangspunkt i TDI på 0,003 μg/kg/d og for
de øvrige chlorphenoler med udgangspunkt i TDI
for 2,4,6-trichlorphenol på 0,06 μg/kg/d. Det
antages, at en voksen person på 70 kg indånder
20 m3 luft per dag. Da mennesker primært
udsættes for chlorphenoler via føden, tolereres
kun et bidrag på 10% fra udeluften.
Grænseværdien for pentachlorphenol beregnes til
0,000001 mg/m3 og for de øvrige chlorphenoler
til 0,00002 mg/m3.
For stoffer, hvor alene den samlede dosis og
dermed gennemsnitskoncentrationen af stoffet er
afgørende for en effekt (kræftfremkaldende
stoffer der tillige giver genskader), sættes Bværdien til 40 gange grænseværdien. Dvs. der
beregnes en B-værdi for pentachlorphenol på
0,00004 mg/m3 og for de øvrige chlor-phenoler
på 0,0008 mg/m3.
B-værdien for pentachlorphenol fastsættes til
0,00004 mg/m3 og for de øvrige chlorphenoler til
0,0008 mg/m3 - placering i hovedgruppe 1.

Reference
Larsen PB (1993): Datablad for chlorphenoler.
Acceptkriterier for termisk renset og ekstraktionsrenset jord. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 55, 1993.
Larsen PB (1993): Datablad for chlorphenoler,
udarbejdet for Miljøstyrelsen.

November 1993 PBL/IT.
September 1996 ENI/IT.

DI(2-ETHYLHEXYL)PHTHALAT (DEHP)
3
B-værdi: 0,005 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

117-81-7
C24H38O4

Optagelse, omdannelse og udskillelse
DEHP optages efter indånding og indtagelse.
Efter indtagelse omdannes DEHP i tarmen til
mono(2-ethylhexyl)phthalat (MEHP) og 2-ethylhexanol (2-EH). MEHP fordeles i hele organismen (de højeste koncentrationer i lever og i
fedtvæv), men ophobes ikke. Den videre omdannelse af MEHP til en lang række forskellige
omdannelsesprodukter foregår i leveren. Omdannelsesprodukterne såvel som MEHP udskilles
i urin og i fæces. Der er store artsforskelle, hvad
angår omdannelse og udskillelse af MEHP. 2-EH
omdannes til acetat og kuldioxid, som udskilles
med udåndingsluften.

Sundhedsmæssige effekter
Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: DEHP, 1,2-benzendicarboxylsyre
bis(2-ethylhexyl)ester, phthalsyre bis(2-ethylhexyl)ester. Molvægt: 390,6. Beskrivelse: Svagt
farvet, viskøs væske med svag lugt. Smeltepunkt:
-46°C. Kogepunkt: 370°C. Massefylde: 0,98
g/ml. Damptryk: 10-6-10-4 Pa. Flammepunkt:
425°C. Vandopløselighed: 0,3-0,4 mg/l. Octanol/vandfordeling (logP): 3-5. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 16,1 mg/m3. Lugtgrænse:
Ingen data.

Forekomst og anvendelse
DEHP forekommer ikke naturligt. DEHP er det
hyppigst anvendte blødgøringsmiddel i PVC produkter.

Miljømæssige forhold
DEHP i miljøet stammer hovedsageligt fra bortskaffelse af PVC produkter, som følge af deponering på lossepladser eller ved forbrænding.
I luften er der i land- og byområder målt værdier
op til 5 ng/m3, mens der i forurenede områder er
målt værdier op til 800 ng/m3. DEHP (ikke
adsorberet) nedbrydes hurtigt i luften med en halveringstid på mindre end et døgn. For DEHP
adsorberet til atmosfæriske partikler forventes
halveringstiden at være længere.
DEHP adsorberes let til organiske partikler i vand
og i jord. DEHP nedbrydes hovedsageligt ved
bionedbrydning til vand og kuldioxid under
tilstedeværelse af ilt.
DEHP ophobes i fisk og akvatiske organismer
(biokoncentrationsfaktorer på 102-104).

Den akutte giftighed er lav både hos mennesker
og dyr (LD50-værdier på 25-35 g/kg for rotter og
mus). Humane data vedrørende kroniske effekter
er sparsomme og mangelfulde.
Der er kun enkelte dyreforsøg vedrørende effekter af DEHP efter indånding.
For rotter er der fundet et nul-effekt niveau
(NOAEL) på 50 mg/m3 for effekter på lunger og
lever (indånding af DEHP aerosol af respirabel
partikelstørrelse, 6 timer/dag, 5 dage/uge i 4
uger).
For fosterskader er der hos rotter fundet et
NOAEL på 300 mg/m3 (indånding af DEHP
aerosol af respirabel partikelstørrelse, 6 timer/dag
i dagene 6-15 i drægtighedsperioden).
Der er ingen velegnede undersøgelser af den
kræftfremkaldende effekt efter indånding.
Efter indtagelse af DEHP ses hyppigst effekter på
lever og testikler. Leverforandringer (forstørret
lever, peroxisom proliferation (peroxisomer er
små cellebestanddele involveret i forskellige
former for stofomsætninger i cellerne, proliferation er et stærkt forøget celleantal)) begyndende omkring 14 dages dosering er observeret hos rotter (mest følsomme dyreart) ved
indtagelse af 50 mg DEHP/kg foder per dag i op
til 9 mdr. I et forsøg (udført for nyligt med
henblik på fastsættelse af en tolerabel daglig
indtagelse via levnedsmidler) er der fundet et nuleffekt niveau (peroxisom proliferation) hos rotter
på 60 mg DEHP/kg foder per dag (svarende til 5
mg/kg lgv.). Hos mus ses samme type leverforandringer, men mus er mindre følsomme end rotter
mht. effekter på leveren. For testikelskader
(atrofi) er der hos rotter fundet et nul-

effektniveau (NOAEL) på 1250 mg DEHP/kg foder (svarende til ca. 70 mg/kg lgv. per dag).
DEHP giver fosterskader hos mus og rotter samt
misdannelser hos mus. NOAEL for fosterskader
(embryotoksicitet) hos rotter ligger omkring 5 g
DEHP/kg foder (svarende til ca. 360 mg/kg lgv.
per dag) og for mus omkring 500 mg DEHP/kg
foder (svarende til ca. 90 mg/kg lgv. per dag).
NOAEL for misdannelser (teratogenicitet) hos
mus ligger omkring 250 mg DEHP/kg foder
(svarende til ca. 45 mg/kg lgv. per dag). For de
angivne NOAEL for fosterskader og misdannelser gælder det, at DEHP er givet i foderet
gennem hele drægtighedsperioden.
DEHP betragtes ikke som et stof med skadelig
virkning på generne (genotoksicitet og mutagenicitet), da DEHP har vist negativ effekt i de
fleste anerkendte testsystemer.
Der er et enkelt langtidsforsøg (mus og rotter),
hvor DEHP er undersøgt for kræftfremkaldende
virkning efter indtagelse. DEHP gav øget forekomst (dosisrelateret) af tumorer i leveren hos
begge dyrearter ved indtagelse af 3 og 6 g
DEHP/kg foder (mus) eller 6 og 12 g DEHP/kg
foder (rotter).

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: B-værdi: 0,02 mg/m3, hovedgruppe 1.
Drikkevand: 2 μg/l.
Jord: 25 mg/kg jord.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 3 mg/m3. DEHP er
optaget på listen over stoffer, der sandsynligvis
har kræftfremkaldende virkning hos mennesker.
IARC (WHO): Gruppe 2B, DEHP har muligvis
kræftfremkaldende virkning hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
De humane data er ikke velegnede med henblik
på fastsættelse af en sundhedsmæssigt baseret
grænseværdi.
DEHP har vist kræftfremkaldende virkning efter
indtagelse hos mus og rotter (øget forekomst af
levertumorer). DEHP betragtes ikke som et stof
med skadelig virkning på generne. Den kræftfremkaldende virkning hænger sandsynligvis
sammen med den toksiske påvirkning af levercellerne. På baggrund af dyreforsøgene vurderes
det, at leverforandringer (peroxisom proliferation), for hvilke der er fundet et nul-effektniveau,
er den kritiske effekt. Derfor beregnes
grænseværdien ud fra et NOAEL og under
anvendelse af sikkerhedsfaktorer.

Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i et
NOAEL (leverskader) på 50 mg/m3. Der anvendes en SFI på 10, idet mennesker kan være
mere følsomme end dyr; en SFII på 10 for at
beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII på
10, da kvaliteten af dyreforsøget ikke lever op til
nugældende krav, og fordi mekanismen for den
kræftfremkaldende virkning hos rotter og mus
ikke kendes fuldstændigt. Da mennesker hovedsageligt udsættes for DEHP via levnedsmidler,
som har været i kontakt med PVC produkter,
tolereres kun et bidrag på 10% fra udeluften.
Grænseværdien beregnes til 0,005 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,005 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 1, dvs. B-værdien ændres fra 0,02
til 0,005 mg/m3, mens placering i hovedgruppe 1
fastholdes (pga. usikkerheden om hvorvidt
DEHP vil kunne have kræftfremkaldende virkning hos mennesker).

Reference
Nielsen E. (1995): Evaluation of health hazards
by exposure to di(2-ethylhexyl)phthalate DEHP
and estimation of limit values in ambient air, soil
and drinking water. Instituttet for Toksikologi,
Levnedsmiddelstyrelsen.
Baggrundsrapport
udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Marts 1995 ENI/IT.

DIALKYLSULFIDER
3
B-værdi 0,001 mg/m (lugtbaseret)
Følgende dialkylsulfider beskrives:
dimethylsulfid, dimethyldisulfid, dimethyltrisulfid, diethylsulfid, diethyldisulfid.

Fysisk-kemiske egenskaber
Dimethylsulfid:
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

75-18-3
C2H6S
CH3-S-CH3

Synonymer: Dimethylthioether, methylsulfid,
methylthiomethan. Molvægt: 62,14. Beskrivelse:
Farveløs væske med ubehagelig, kålagtig lugt.
Smeltepunkt: -98,27°C. Kogepunkt: 37,3°C.
Massefylde: 0,8483 g/ml. Damptryk: 15 mmHg
(2 kPa). Flammepunkt: -48°C. Vandopløselighed:
Uopløselig. Omregningsfaktor (i luft):
1 ppm = 2,58 mg/m3. Lugtgrænse: 0,001-0,03
mg/m3 (luft).
Dimethyldisulfid:
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

624-92-0
C2H6S2
CH3-S-S-CH3

Synonymer: Methyldisulfid, methyldithiomethan.
Molvægt: 94,2. Beskrivelse: Væske med ubehagelig lugt. Smeltepunkt: -84,7°C. Kogepunkt:
109°C. Massefylde: 1,063 g/ml. Damptryk: 28,6
mmHg (3,8 kPa). Flammepunkt: 24°C. Vandopløselighed: Uopløselig. Octanol/vandfordeling
(logP): 1,77. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm =
3,92 mg/m3. Lugtgrænse: 0,003-0,03 mg/m3
(luft).
Dimethyltrisulfid:
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

C2H6S3
CH3-S-S-S-CH3

Molvægt: 126,2. Beskrivelse: Væske. Kogepunkt: 170°C. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm =
5,25 mg/m3. Lugtgrænse: ingen data (luft).
Diethylsulfid:
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

352-93-2
C4H10S
CH3-CH2-S-CH2-CH3

Synonymer: Diethylthioether, ethylsulfid, ethylthioethan, thioethylether. Molvægt: 90,2. Beskrivelse: Farveløs, olieagtig væske med hvidløgsagtig lugt. Smeltepunkt: -103,9°C. Kogepunkt: 92,1°C. Massefylde: 0,837 g/ml. Damptryk: 40 mmHg (5,3 kPa). Vandopløselighed: 3,1
g/l. Octanol/vandfordeling (logP): 1,95. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 3,75 mg/m3.
Lugtgrænse: 0,001-0,02 mg/m3 (luft).
Diethyldisulfid:
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

110-81-6
C4H10S2
CH3-CH2-S-S-CH2-CH3

Synonymer: Diethylsulfid. Molvægt: 122,26.
Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 5,08 mg/m3.
Lugtgrænse: Ingen data (luft).

Forekomst og anvendelse
Dialkylsulfider forekommer naturligt i jordgas og
råolie samt i forskellige planter (f.eks. kål, løg,
hvidløg). Endvidere dannes stofferne ved omsætning af plante- og dyrevæv.
Dialkylsulfider har forskellige industrimæssige
anvendelser. Visse forbindelser anvendes som
aromastoffer i levnedsmidler og drikkevarer.

Miljømæssige forhold
Udledning af dialkylsulfider (især dimethylsulfid
og dimethyldisulfid) til luften sker først og fremmest fra papirindustrien. I luften kan dialkylsulfider reagere med ozon.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Der er ingen humane data. Enkelte data fra
dyreforsøg indikerer, at dialkylsulfider optages
efter indånding, indtagelse og gennem huden.
Udskillelsen sker hovedsageligt med udåndingsluften.

Sundhedsmæssige effekter
For dialkylsulfider er der beskrevet irritative
virkninger på næse, hals og luftveje efter kort tids
eksponering.
Undersøgelser af arbejdere beskæftiget i papirindustrien indikerede, at eksponerede arbejdere
(eksponerede for dimethylsulfid, dimethyldisulfid, methylmercaptan, hydrogensulfid) havde
oftere hovedpine og havde et højere sygefravær

end ikke-eksponerede arbejdere. I en af undersøgelserne blev der hos 6 ud af 17 eksponerede
arbejdere observeret en påvirkning af hæmdannelsen i de røde blodlegemer (hæm er en bestanddel af hæmoglobin og visse enzymer). I en
anden undersøgelse blev det konkluderet, at eksponering for små mængder organiske svovlforbindelser kan hæmme optagelse af jern i de røde
blodlegemer. Koncentrationen af de enkelte forbindelser lå på: dimethylsulfid: < 0,05-14 ppm,
dimethyldisulfid: < 0,05-1,5 ppm, methylmercaptan: < 0,05-15 ppm, hydrogensulfid: < 0,0520 ppm.
Hos 488 voksne, bosat i nærheden af papirmøller,
(tværsnits spørgeskemaundersøgelse) er virkningen
af
ildelugtende
svovlforbindelser
(dimethylsulfid, dimethyldisulfid, methylmercaptan, hydrogensulfid, svovldioxid) på øjne,
næse og luftveje samt forekomst af hovedpine
blevet undersøgt. På baggrund heraf blev det
konkluderet, at eksponering for lave koncentrationer af de ildelugtende svovlforbindelser i udeluften giver gener på øjne, hals og luftveje samt
øget forekomst af hovedpine. Koncentrationen af
hydrogensulfid (op til 8 μg/m3), methylmercaptan
(op til 5 μg/m3) og svovldioxid (op til 2 μg/m3)
blev målt.
I dyreforsøg varierer LC50-værdier for de enkelte
dialkylsulfider og mellem de enkelte dyrearter,
men de opgivne værdier tyder ikke på, at dialkylsulfider besidder høj akut giftighed (dimethylsulfid - LC50-værdi på 40.250 ppm (rotte); dimethyldisulfid - 805 ppm (rotte)).
Hos rotter, som blev eksponeret for dimethylsulfid eller dimethyldisulfid (5000 hhv. 2000 ppm) i
30 minutter, blev der observeret irritative effekter
på øjne og slimhinder.
Eksponering for dimethyldisulfid (100 ppm (390
mg/m3), 6 timer/dag, 20 dage) gav ikke toksiske
effekter på organer hos rotter, mens eksponeringer for højere koncentrationer (250 ppm) medførte respirationsbesvær og påvirkning af organer.
Dimethylsulfid udviste ikke genotoksisk virkning
i 2 forskellige testsystemer. Der er ingen data
vedrørende de øvrige dialkylsulfider.
Der er ingen data vedrørende kræftfremkaldende
virkning.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: B-værdi: Hovedgruppe 2, tabel 8.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: Ingen.

Grundlag for B-værdi
Med henblik på estimering af en sundhedsmæssigt baseret grænseværdi er de humane data ikke
velegnede, idet data fra papirindustrien omhandler blandingseksponeringer (dialkylsulfider samt
methylmercaptan og hydrogensulfid, sidstnævnte
stoffer udøver samme type virkninger som dialkylsulfiderne). Data fra dyreforsøgene er heller
ikke velegnede, da der i de refererede undersøgelser kun er undersøgt meget få dyr.
Idet lugtgrænserne rapporteret for 3 af de beskrevne dialkylsulfider er lavere en de eksponeringsniveauer, der er blevet rapporteret vedrørende irritative effekter, vurderes lugt at være
den kritiske effekt i forbindelse med eksponering
for dialkylsulfider i udeluft.
En grænseværdi baseret på lugtgrænsen i luft
beregnes ved MST's beregningsmodel (10% af
befolkningen kan med 85% sandsynlighed lugte
stoffet).
For dimethylsulfid beregnes med udgangspunkt i
en gennemsnitlig lugtgrænse på 0,005 mg/m3 en
grænseværdi på 0,001 mg/m3.
For dimethyldisulfid beregnes med udgangspunkt
i en gennemsnitlig lugtgrænse på 0,01 mg/m3 en
grænseværdi på 0,002 mg/m3.
For diethylsulfid beregnes med udgangspunkt i
en gennemsnitlig lugtgrænse på 0,005 mg/m3 en
grænseværdi på 0,001 mg/m3.
For stoffer, hvor lugt er den begrænsende faktor,
sættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien for dialkylsulfider fastsættes til 0,001
mg/m3 L (lugtbaseret) - placering i hovedgruppe
2 fastholdes.

Reference
Nielsen E. (1993): Evaluation of health hazards
by exposure to dialkylsulfides and estimation of a
limit value in ambient air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Februar 1993 ENI/IT.
September 1996 ENI/IT.

1,1-DICHLOR-1-FLUORETHAN
3
B-værdi: 1 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

1717-00-6
C2H3Cl2F
CCl2F-CH3

g/m3. Der var dog ikke tale om et dosis-afhængigt
respons. På baggrund af undersøgelsen blev det
konkluderet, at dichlorfluorethan ikke udgør en
kræftrisiko for mennesker.

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Dichlorfluorethan, HCFC-141b.
Molvægt: 116,95. Beskrivelse: Flygtig, farveløs,
ikke brandbar væske med en svag æterisk lugt.
Smeltepunkt: -103,5°C. Kogepunkt: 32°C.
Massefylde: 1,24 g/ml. Damptryk: 412-572
mmHg (54,9-76,3 kPa). Vandopløselighed: 2.613 g/l. Octanol/vandfordeling (logP): 2-2,3. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,85 mg/m3.
Lugtgrænse: Ingen data (luft).

Forekomst og anvendelse
Dichlorfluorethan forekommer ikke naturligt.
Stoffet er et erstatningsprodukt for CFC-gasser
(især trichlorfluormethan CFC-11) og anvendes
som opblæsningsskum i køleskabe, frysere samt
jordvarmeanlæg.

Reguleringer / vurderinger
Ingen.

Grundlag for B-værdi
De tilgængelige data vedrørende toksiciteten af
dichlorfluorethan er ikke tilstrækkelige med
henblik på fastsættelse af en sundhedsmæssig
baseret grænseværdi. Ud fra data vurderes det, at
dichlorfluorethan ikke vil udgøre en sundhedsmæssig risiko for den almene befolkning. En
eventuel sundhedsmæssig grænseværdi vurderes
at ligge over 1 mg/m3.
B-værdien fastsættes til 1 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 1 (på grund af uacceptable virkninger i naturen som reduktion af ozonlaget samt
global opvarmning).

Miljømæssige forhold
I luft nedbrydes dichlorfluorethan langsomt
(reagerer med hydroxylradikaler) med en halveringstid på omkring 3 år. Fra jord og vand vil
stoffet hurtigt fordampe.
En estimeret biokoncentrationsfaktor indikerer, at
dichlorfluorethan ikke ophobes i fisk eller
akvatiske organismer.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Der er ingen humane data. Der findes kun få data
fra dyreforsøg. Disse indikerer, at dichlorfluorethan optages efter indånding. Hovedparten udskilles uomdannet med udåndingsluften.

Sundhedsmæssige effekter
Der findes ingen humane data.
Den akutte giftighed er lav hos forsøgsdyr.
Indgift af 5 g/kg lgv. medførte ikke død hos
rotter. En LC50-værdi for rotter på 295 g/m3 og
for mus på 115-484 g/m3 er rapporteret. Den
laveste koncentration (TCLO), der ikke medførte
død blandt rotter efter indånding var 242 g/m3.
Data vedrørende genskader er modstridende.
I en nyligt publiceret undersøgelse (Turnbull et
al. 1994) sås dichlorfluorethan godartede tumorer
i testikler hos rotter efter inhalation af 7,3-73

Reference
Strube MS. (1994): Evaluation of health hazards
by exposure to 1,1-dichloro-1-fluorethane and
estimation of a limit value in ambient air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen.
Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
Turnbull D, Marchado RJ and Boberg (1994):
Safety assessment of HCFC-141b: Use as a
blowing agent for insulation in building construction and refrigeration Reg Toxicol Pharmacol 19, 282-296.

Juni 1994 MS/IT.
September 1996 ENI/IT.

1,1-DICHLORETHEN
3
B-værdi: 0,01 mg/m
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

75-35-4
C2H2Cl2

Cl H
│
│
C═══C
│
│
Cl H

Fysisk-kemiske egenskaber
1,1-DCE,
1,1-dichlorethylen,
Synonymer:
96,95
vinylidendichlorid.
Molvægt:
Beskrivelse: Farveløs, flygtig væske med sød
chloroformagtig lugt. Smeltepunkt: -122,5°C.
Kogepunkt: 31,6°C. Massefylde: 1,2129
(20°C). Damptryk: 500 mmHg (66,7 kPa).
Flammepunkt: -16°C. Vandopløselighed: 2,5 g/l
(20°C). Octanol/vandfordeling (logP): 1,662,13 Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,0
mg/m3. Lugtgrænse: 2000 mg/m3 (luft).

Forekomst og anvendelse
1,1-Dichlorethen forekommer ikke naturligt.
I miljøet kan 1,1-dichlorethen forekomme som
et nedbrydningsprodukt af trichlorethylen,
1,1,1-trichlorethan, 1,2-dichlorethan og andre
lignende forbindelser.
Stoffet anvendes til at producere 1,1,1-trichlorethan og akrylfibre, samt til at danne copolymerer med andre akrylater.

Miljømæssige forhold
I luft reagerer 1,1-dichlorethen med hydroxylradikaler. Fra jord og vand vil 1,1-dichlorethen
primært fordampe, men i begge miljøer kan der
ske en anaerob bionedbrydning. Intet tyder på,
at 1,1-dichlorethen bioakkumuleres.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
I forsøgsdyr (gnavere) bliver 1,1-dichlorethen
hurtigt og effektivt optaget efter inhalation og
indtagelse. Efter optagelse fordeles 1,1-dichlorethen i kroppen hos gnavere, og de højeste
koncentrationer er fundet i lever og nyrer. Langt
størstedelen af det optagne 1,1-dichlorethen
omdannes i leveren og udskilles via urinen.

Sundhedsmæssige effekter
Den akutte giftighed af 1,1-dichlorethen hos dyr
og mennesker er lav. LD50-værdier efter oral

indtagelse på hhv. 1500 og 200 mg/kg lgv. for
rotter og mus er rapporteret. For rotter er rapporteret en LC50-værdi på 8-60 g/m3 efter fire
timers inhalation. En LC50-værdi for mus på
1,7-26,3 g/m3 ved fire timers inhalation er
rapporteret.
Kort- eller længerevarende inhalation af 1,1dichlorethen har i forsøgsdyr givet skader i
lever, nyrer og lunger. Desuden er der set irritation af slimhinder, hæmning af centralnervesystemet og påvirkning af hjertet.
Kortvarig eksponering har hos mennesker forårsaget bevidstløshed (16 g/m3), samt irritation
af slimhinder (0,1 g/m3) og hud.
I epidemiologiske undersøgelser af arbejdere er
det vist, at langvarig eksponering påvirker koncentrationen af leverenzymer.
1,1-Dichlorethen skader tilsyneladende ikke
reproduktionsevnen hos dyr eller mennesker.
Langtidsforsøg med forsøgsdyr har ikke kunnet
fastslå, om 1,1-dichlorethen er i stand til at forårsage kræft.
1,1-Dichlorethen er mutagent i bakterier og gær,
dog kun ved tilstedeværelse af et aktiveringssystem fra pattedyrlever.

Reguleringer/ vurderinger
Klassificering: Fx;R12 Xn;R20-40.
B-værdi: 0,01 mg/m3, hovedgruppe 1.
Jord: 5 mg/kg jord.
Drikkevand: 1 μg/l (totalt indhold af chlorerede
hydrocarboner).
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 8 mg/m3 (2 ppm).
WHO (IARC): 1,1-dichlorethen kan ikke klassificeres med hensyn til kræftfremkaldende effekt
hos mennesker, gruppe 3.
US/EPA: har klassificeret 1,1-dichlorethen i
gruppe C, dvs. som sandsynligt kræftfremkaldende hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
Ved beregning af en grænseværdi i luft tages
der udgangspunkt i et nul-effektniveau
(NOAEL) på 100 mg/m3 (mht. lever- og
nyreskader) fra et 90-dages inhalationsforsøg
med rotter, hunde og aber. Der anvendes en SFI
på 10, idet mennesker kan være mere følsomme
end forsøgsdyr; en SFII på 10 for at beskytte
særligt følsomme mennesker; en SFIII på 100,

da forsøget ikke er et langtidsforsøg, og da der
er usikkerhed om 1,1-dichlorethens kræftfremkaldende
og
mutagene
egenskaber.
Grænseværdien beregnes til 0,01 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende, men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med
grænseværdien.
Den nuværende B-værdi er fastsat til 0,01
mg/m3. De foreliggende data giver ikke
umiddelbart anledning til at ændre denne Bværdi eller til at ændre placering i hovedgruppe.

Reference
Poulsen M. (1994): Evaluation of health
hazards by exposure to 1,1-dichloroethene and
estimation of a limit value in ambient air.
Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Juni 1995 MOP/IT.
September 1996 ENI/IT.

1,2-DICHLORETHENER
3
B-værdi: 0,4 mg/m
CAS nr:
156-60-5 (trans) / 156-59-2 (cis)
Bruttoformel: C2H2Cl2
Strukturformel:

Optagelse, omdannelse og udskillelse

H
Cl
│
│
trans) C═══C
│
│
Cl H

Hos mennesker er der efter inhalation af 1,2dichlorethen optaget ca. 75% i kroppen. Det
formodes, at 1,2-dichlorethen efter optagelse
fordeles i kroppen med de højeste koncentrationer i lever og nyrer. En del af det optagne
1,2-dichlorethen omdannes i leveren og
udskilles via urinen. Viden herom er dog
begrænset.

H
H
│
│
C═══C
│
│
Cl Cl

Den akutte giftighed af 1,2-dichlorethen hos dyr
er lav. For rotter er der rapporteret en LD50værdi (blanding af isomere) på 770 mg/kg lgv.
og for trans-isomeren alene på 1300 mg/kg lgv.

cis)

1,2-Dichlorethen optræder som både trans- og
cis-isomer. I databladet evalueres begge
isomere, dog omhandler de fleste data transisomeren.

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Acetylendichlorid, 1,2-dichlorethylen. Molvægt: 96,95 Beskrivelse: Farveløs,
flygtig væske med sød chloroformagtig lugt.
Smeltepunkt: -49,4 / -80,5 °C. Kogepunkt: 47 /
60 °C. Massefylde: 1,45 (20°C). Damptryk: 262
/ 210 mmHg (35 / 28 kPa). Vandopløselighed:
6,3 / 3,5 g/l (25 °C. Octanol/vandfordeling
(logP): 2,09 / 1,86. Omregningsfaktor (i luft): 1
ppm = 4,0 mg/m3. Lugtgrænse: 68 / - mg/m3
(luft).

Forekomst og anvendelse
1,2-Dichlorethen forekommer ikke naturligt.
I miljøet kan 1,2-dichlorethen forekomme som
et nedbrydningsprodukt af trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1,1,2-tetrachlorethan, og andre
lignende forbindelser.
1,2-dichlorethen
anvendes
som
opløsningsmiddel for bl.a. gummi og voks. Cis1,2-dichlorethen har tidligere været anvendt
som bedøvelsesmiddel.

Miljømæssige forhold
I luft reagerer 1,2-dichlorethen med hydroxylradikaler. Fra jord og vand vil 1,2-dichlorethen
primært fordampe, men i begge miljøer kan der
ske en anaerob bionedbrydning. Intet tyder på,
at 1,2-dichlorethen bioakkumuleres.

Sundhedsmæssige effekter

Inhalation i 16 uger af trans-isomeren (200
ppm, 800 mg/m3) har hos gnavere forårsaget
ændringer i enzym- og proteinniveauet i blodet.
Langvarig inhalation af trans-1,2-dichlorethen
har hos rotter medført leverskader.
Hos mus, der fik trans-1,2-dichlorethen via
drikkevandet gennem længere tid (14 og 90
dage), blev der set øget lever og nyrevægt, samt
nedsat thymusvægt. Derudover blev der målt
ændringer i enzym- og proteinniveauet i blodet.
Det er ingen oplysninger vedrørende kræftfremkaldende effekt af 1,2-dichlorethen.
1,2-Dichlorethen er ikke fundet mutagent.

Reguleringer/ vurderinger
Klassificering: F;R11 Xn;R20.
Jord: 85 mg/kg jord.
Drikkevand: 1 μg/l (totalt indhold af chlorerede
hydrocarboner).
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 790 mg/m3.

Grundlag for B-værdi
Ved beregning af en grænseværdi tages der
udgangspunkt i det laveste observerede effektniveau (LOAEL) på 800 mg/m3 (leverskader) i
et 16-ugers inhalationsforsøg med rotter. Der
anvendes en SFI på 10, idet mennesker kan
være mere følsomme end dyr; en SFII på 10 for
at beskytte særligt følsomme mennesker; en
SFIII på 20, da et LOAEL benyttes, og da der
generelt mangler data fra langtidsforsøg,
herunder data vedrørende kræftfremkaldende
effekt. Grænseværdien beregnes til 0,4 mg/m3.

For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende, men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med
grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,4 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
Poulsen M. (1994): Evaluation of health
hazards by exposure to 1,2-dichloroethenes and
estimation of a limit value in ambient air.
Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for
Miljøstyrelsen.
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DICHLORMETHAN
3
B-værdi: 0,02 mg/m
CAS nr:
Bruttoformel:

75-09-2
CH2Cl2

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Methylenchlorid, methylendichlorid.
Molvægt: 84,95. Beskrivelse: Farveløs væske
med etheragtig lugt. Smeltepunkt: -95°C. Kogepunkt: 40°C. Massefylde: 1,33 g/ml. Damptryk:
400 mmHg (53,3 kPa) (24°C). Vandopløselighed: 13,8 g/l. Octanol/vandfordeling (logP): 1,25.
Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 3,47 mg/m3.
Lugtgrænse: 214 ppm (luft).

Anvendelse
Dichlormethan anvendes som malingsfjerner,
som opløsningsmiddel i den kemiske industri og
plastindustrien, som affedtningsmiddel, som
ekstraktionsmiddel ved produktion af koffeinfri
kaffe.

Miljømæssige forhold
Dichlormethan fordamper i udstrakt grad ved
overfladeforurening af jord. Stoffet kan transporteres med nedbøren ned til grundvandet.
Stoffet er nedbrydeligt i aerobt miljø under
optimale forhold. Nedbrydning under anaerobe
forhold er uvis.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Dichlormethan optages hurtigt i organismen ved
indånding af dampe, ved direkte hudkontakt og
efter indtagelse. Stoffet fordeles i organismen til
foster og modermælk. Dichlormethan omsættes i
organismen overvejende til kulmonoxid og
kuldioxid samt mindre mængder formaldehyd og
myresyre. Omdannelsen til kulmonoxid og kuldioxid kan foregå via to forskellige enzymsystemer, og samspillet mellem disse enzymsystemer (hvis kapacitet er meget forskellig fra dyr
til mennesker, menes at være afgørende for
stoffets toksicitet. Uomdannet dichlormethan og
omdannelsesprodukterne kulmonoxid og kuldioxid udskilles gennem udåndingsluften.

Sundhedsmæssige effekter
Hos mennesker er der forekommet dødelige
forgiftninger ved indånding af koncentrerede
dampe. Dampformig eksponering ved 69.000
mg/m3 i ½ time har medført narkotisk effekt,
mens påvirkning af centralnervesystemet med
lettere adfærdsforstyrrelser er udløst ved niveauer
ned til 690 mg/m3. Den toksiske effekt tilskrives

dels narkotisk virkning af dichlormethan og dels
den hæmmede ilttransport i blodet forårsaget af
kulmonoxids binding til hæmoglobin. På hud og
slimhinder virker dichlormethan irriterende og
fremkalder brændende fornemmelse/ smerte.
Der kan optræde irreversible skader på centralnervesystemet ved lang tids påvirkning (flere år)
ved høje koncentrationer i indåndingsluften
(1735-12500 mg/m3). Ved niveauer omkring
260-350 mg/m3 er der ikke påvist nogen ændringer i forbindelse med færdigheds- og adfærdstest
af de eksponerede personer. 114 mg/m3 medførte
forøget kulmonoxid/hæmoglobin-indhold i blodet
hos arbejdere som eneste påviselige effekt.
De humane data er for mangelfulde til at vurdere,
om stoffet er kræftfremkaldende over for
mennesker.
I forsøg med mus og rotter er dichlormethan vist
at være kræftfremkaldende, idet indånding af
2000 ppm hos mus medførte udvikling af ondartede lever- og lungetumorer, mens rotter ved
4000 ppm udviklede godartede tumorer i brystkirtelen.
Dichlormethan betragtes som et genskadende
stof, idet stoffet har vist positiv effekt i en række
anerkendte korttidstest med bakterier og pattedyrsceller.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Carc3;R40.
B-værdi: 0,2 mg/m3.
Jord: 8 mg/kg jord.
Drikkevand: 1 μg/l (totalt indhold af chlorerede
kulbrinter.
Grænseværdi arbejdsmiljø: 35 ppm (122 mg/m3).
IARC (WHO): Gruppe 2B, stoffet betragtes som
muligt kræftfremkaldende over for mennesker.

Grundlag for B-værdi
Dichlormethan må betragtes som muligt kræftfremkaldende over for mennesker, idet stoffet har
vist tydelig effekt i dyreforsøg. Endvidere er
stoffet vist genotoksisk i korttidstest. Ved vurdering af stoffets kræftfremkaldende potens over
for mennesker har man anvendt flere forskellige
modeller, hvor man har søgt at inddrage forskelle
på menneskers og dyrs (mus og rotters)
omsætning af stoffet, idet man antager at dyr
(specielt mus) er mere følsomme p.g.a. højere
enzymaktivitet og derved opnår et betydeligt

højere niveau af reaktive metabolitter. Da der
imidlertid stadig er usikkerhed om betydningen af
disse forhold og måden, hvorpå de skal inddrages
i en risikovurdering, baseres nærværende
grænseværdiberegning på anvendelsen af Miljøstyrelsens anviste 'one-hit'-model. Den tolerable
daglige indtagelse (TDI) for mennesker, kan med
denne model og ud fra data fra museforsøget
beregnes til 1,6 x 10-4 mg/kg/d. Dette resultat må
- indtil nye data kan medføre et mere præcist
estimat - betragtes som et relativt restriktivt skøn.
Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i
TDI på 1,6 x 10-4 mg/kg/d. Det antages, at en
voksen person på 70 kg indånder 20 m3 luft per
dag. Grænseværdien beregnes således til 0,00056
mg/m3.
For stoffer, hvor alene den samlede dosis og
dermed gennemsnitskoncentrationen af stoffet er
afgørende for en effekt (kræftfremkaldende
stoffer der tillige giver genskader), sættes Bværdien til 40 gange grænseværdien. Dvs. Bværdien beregnes til 0,022 mg/m3, som afrundes
til 0,02 mg/m3.
B-værdien fastsættes til 0,02 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 1, dvs. B-værdien ændres fra 0,2
mg/m3 til 0,02 mg/m3 og flytning fra hovedgruppe 2 til hovedgruppe 1.

Reference
Larsen PB (1993): Vurdering af sundhedsmæssige aspekter ved eksponering med dichlormethan
samt forslag til kvalitetskriterier i luft, drikkevand
og jord. Baggrundsrapport udarbejdet for
Miljøstyrelsen.

November 1993 PBL/IT.
September 1996 ENI/IT.

1,2-DICHLORPROPAN
3
B-værdi: 0,02 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

78-87-5
C3-H6-Cl2
CH2Cl-CHCl-CH3

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Propylene chloride, propylene
dichloride. Molvægt: 112,91. Beskrivelse: Farveløs væske, med chloroformagtig lugt. Smeltepunkt: -100°C. Kogepunkt: 96°C. Massefylde:
1,156 g/ml. Damptryk: 42 mmHg (5,59 kPa)
(20°C). Flammepunkt: 21°C (o.c.). Vandopløselighed: 2,7 g/l (20°C). Octanol/vandfordeling
(logP): 2,28. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm =
4,66 mg/m3. Lugtgrænse: 0,25 ppm (luft).

Forekomst og anvendelse
1,2-Dichlorpropan forekommer ikke naturligt,
men dannes ved chlorering af propylen, eller som
biprodukt ved propylenoxidsyntese. Stoffet
anvendes bl.a. i gummi- og olieproduktion,
metalaffedtning mm. Anvendes tillige i renserier,
og som bestanddel i møbelpolish. Anvendelse
som insekticid til jordbehandling er nu stærkt
reduceret, og tillades ikke i Danmark.

Miljømæssige forhold
3

I luft (USA) er der målt 0,1 μg/m i by- og
industriområder; i et område, hvor produktion og
oplagring forekommer, er målt op til 2,2 μg/m3.
Nedbrydning af stoffet foregår i luften via
reaktion med hydroxylradikaler. Stoffet vil
fordampe fra overfladevand og jord på få dage.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
1,2-Dichlorpropan optages hurtigt efter indånding og indtagelse, fordeles i løbet af få timer til
hele kroppen og omdannes. Udskillelse af omdannelsesprodukterne sker primært via urinen,
men finder også sted med udåndingsluften.

Sundhedsmæssige effekter
Efter indånding af 1,2-dichlorpropan er hos
mennesker set blodmangel og skader på lever og
nyrer. Den dødelige dosis for mennesker kendes
ikke, men dødsfald er forekommet.
For rotter er rapporteret en LD50-værdi på 1,9
g/kg og en LC50-værdi på 14 g/m3 (8 timer).
I arbejdsmiljøet har mennesker udviklet allergisk
kontakt eksem efter udsættelse (aerosoler) for
stoffet i 4-6 år.

Rotter, som blev udsat for stoffet (70 mg/m3) i 13
uger ved indånding, fik let forøgelse af næseslimhinden.
Oral indgift af stoffet i 13 uger til rotter har medført vægtnedgang samt øget vægt af lever og
nyrer. Effekter på leveren er set i form af vævsødelæggelse (dosis: 1000 mg/kg lgv). I et andet 13
ugers forsøg sås ingen vævsødelæggelse i leveren
ved 750 mg/kg lgv.
I et reproduktionsstudie over to generationer med
rotter sås vægtnedgang (både moderdyr og
afkom) efter indtagelse af 1,2-dichlorpropan. Ved
testning efter indtagelse for fosterbeskadigende
effekter hos rotter og kaniner sås nedgang i vægt
hos moderdyrene. Effekt hos fostrene var forsinket knogledannelse (dosis: over 30 hhv. 50
mg/kg lgv).
Stoffet er testet for skadende effekt på generne
(mutagenicitet og genotoksicitet). Der var positiv
effekt i flere bakteriestammer og i in vitro testsystemer.
1,2-Dichlorpropan er testet for kræftfremkaldende effekt i mus og rotter efter indtagelse. I mus
sås øget forekomst af levertumorer (hunner: 125
mg/kg lgv/dag).

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: F;R11 Xn;R20/22.
Jord: 5 mg/kg jord.
Drikkevand: 1 μg/l (organiske chlorforbindelser).
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 350 mg/m3.
IARC (WHO): Gruppe 3, der er ikke tilstrækkelige data til at klassificere stoffet som kræftfremkaldende hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
De humane data er ikke velegnede med henblik
på fastsættelse af en sundhedsmæssigt baseret
grænseværdi.
Forekomst af levertumorer hos forsøgsdyr anses
for at være den kritiske effekt. Stoffet har vist
positive resultater i tests for genskadende effekt.
Hunmus, som i 2 år fik 125 mg/kg lgv./dag
udviklede levertumorer. Idet der tolereres en øget
livstidskræftrisiko på 10-6, kan TDI ved
anvendelse af Miljøstyrelsen's anviste 'one-hit'model beregnes til 0,000135 mg/kg lgv./d.

Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i
TDI på 0,000135 mg/kg lgv./d. Det antages, at en
voksen person på 70 kg indånder 20 m3 luft per
dag. Grænseværdien beregnes til 0,00047 mg/m3.
For stoffer, hvor alene den samlede dosis og
dermed gennemsnitskoncentrationen af stoffet er
afgørende for en effekt (kræftfremkaldende
stoffer der tillige giver genskader), sættes Bværdien til 40 gange grænseværdien. Dvs. Bværdien beregnes til 0,019 mg/m3, som afrundes
til 0,02 mg/m3.
B-værdien fastsættes til 0,02 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 1.

Reference
Mortensen I. (1995): Evaluation of health hazards
by exposure to 1,2-dichloropropane and
estimation of limit values in ambient air, drinking
water and soil. Instituttet for Toksikologi,
Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Juni 1995 IMO/IT.
September 1996 ENI/IT.

DIETHYLENGLYCOL
B-værdi: 0,4 mg/m3, hovedgruppe 2
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

111-46-6
C4H10O3
HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: DEG, diglycol, glycolethylether, 2(2-hydroxyethoxy)ethanol, 2-hydroxyethylether,
2,2’-oxydiethanol. Molvægt: 106,12. Beskrivelse: Farveløs, viskøs, hygroskopisk væske med
skarp, sødlig smag. Smeltepunkt: -8 - -10°C. Kogepunkt: 245°C. Massefylde: 1,117 g/ml. Damptryk: <0,01 mmHg (<1,3 Pa). Flammepunkt:
143°C. Vandopløselighed: Blandbar. Octanol/vandfordeling (logP): Ca. -2. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,41 mg/m3.
Lugtgrænse (i luft): Praktisk taget uden lugt.

Forekomst og anvendelse
DEG anvendes til mange forskellige formål,
blandt andet i antifrostmidler, som en bestanddel
i bremsevæsker, smøremidler og andre, som
blødgører i tekstiler, kork, klæbemidler, emballager og produkter til overfladebehandling, samt
som mellemprodukt ved fremstilling af forskellige organiske kemiske stoffer. Tidligere blev DEG
også anvendt i visse former for flydende lægemidler.

Miljømæssige forhold
DEG i miljøet stammer primært fra udslip i forbindelse med produktion og anvendelse. I luft reagerer stoffet på dampform med fotokemisk genererede hydroxylradikaler (beregnet halveringstid på ca. 13 timer). DEG på partikelform kan
fjernes ved våd aflejring.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
DEG optages, omdannes og udskilles hurtigt og
fuldstændigt efter indtagelse. Udskillelsen sker
primært i urinen med ca. 2/3 uomdannet og ca.
1/3 i form af et enkelt nedbrydningsprodukt (2hydroxyethoxyeddikesyre). Stoffet kan også optages ved hudkontakt. Der er ingen data for inhalation.

Sundhedsmæssige effekter
Hos mennesker er der efter indtagelse set adskillige dødsfald som følge af anvendelsen af DEG i
lægemidler og i forbindelse med forgiftningssager. Nyrerne påvirkes primært, og dødsårsagen i
forgiftningstilfældene har stort set altid været nyresvigt. Dødelig dosis efter indtagelse er angivet

til omkring 1000 mg/kg legemsvægt (lgv.).
Der er ingen data for inhalation.
DEG har ikke udvist hud- eller øjenirriterende
egenskaber hos mennesker, men kan ved længerevarende hudkontakt give anledning til en speciel form for opblødning af huden kaldet maceration. DEG viste ikke hudsensibiliserende egenskaber i en enkelt test på frivillige forsøgspersoner.
For rotter er den dødelige koncentration efter inhalation (LCLO-værdi, 4 timer) af DEG på aerosolform højere end omkring 4400-4600 mg/m3
(den maksimalt opnåelige aerosolkoncentration).
I en anden undersøgelse blev der ikke rapporteret
dødsfald blandt rotter, som have indåndet en
mættet atmosfære i 8 timer. LD50-værdier (forskellige forsøgsdyr) for indtagelse er højere end
4000 mg/kg lgv. Hos kaniner er LD50-værdier
ved hudkontakt rapporteret til 11,9 og 13,1 g/kg
lgv.
DEG har ikke vist hud- eller øjenirriterende effekt hos forsøgsdyr, men kan ved længerevarende
hudkontakt give anledning til maceration, som
det også er set hos mennesker. Rotter udsat for
DEG som aerosol (ca. 4400-4600 mg/m3 i 4 timer) viste tegn på luftvejsirritation. Stoffet har
ikke udvist hudsensibiliserende egenskaber hos
marsvin (Guinea-pig maximization test).
Gentagen oral administration af høje doser DEG
over længere tid har resulteret i nyreskader samt
effekter på leveren. For skader på nyrerne, der
kan afsløres ved en histologisk undersøgelse, er
der hos rotter observeret et nul-effektniveau
(NOAEL) på omkring 2300 mg/kg legemsvægt
(lgv.)/dag efter oral dosering via drikkevandet i 2
år. Der er ingen data for inhalation.
Efter oral dosering med høje doser DEG er der
set påvirkning af reproduktionen hos mus (ca.
6100 mg/kg lgv./dag) samt påvirkninger af afkom hos både mus (ca. 6100 mg/kg lgv./dag) og
rotter (ca. 8900 mg/kg lgv./dag); ved disse høje
doser sås også effekter hos moderdyrene.
Ved selv meget høje doser er der ikke set misdannelser (teratogenicitet) hos rotter (doser op til
ca. 8900 mg/kg lgv./dag), mus (doser op til ca.
10000 mg/kg lgv./dag), eller kaniner (doser op til
ca. 1000 mg/kg lgv./dag).
Der er ingen data for inhalation.

Undersøgelser for skadelige virkninger på generne (mutagenicitet og genotoksicitet) har givet negative resultater i de fleste undersøgelser.
DEG var ikke kræftfremkaldende hos rotter, som
fik stoffet via foder eller drikkevand, eller hos
mus som fik stoffet sprøjtet ind under huden.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Xn;R22.
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljø: 2,5 ppm (11 mg/m3).
IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
De humane data er ikke velegnede med henblik
på fastsættelse af en sundhedsmæssigt baseret
grænseværdi.
Den kritiske effekt af diethylenglycol efter indtagelse såvel som efter indånding vurderes at være
effekterne set på nyrerne hos både mennesker og
forsøgsdyr samt luftvejsirritation observeret hos
rotter udsat for DEG på aerosolform.
Et sundhedsmæssigt baseret luftkvalitetskriterium
beregnes med udgangspunkt i et observeret laveste effektniveau (LOAEL) for luftvejsirritation
hos rotter på ca. 4400-4600 mg/m3. Der anvendes
en UFI på 10, idet mennesker kan være mere følsomme end forsøgsdyr; en UFII på 10 for at beskytte særligt følsomme mennesker; en UFIII på
100, idet der tages udgangspunkt i et LOAEL i
stedet for et NOAEL, pga. usikkerheder ved fastsættelse af LOAEL for de lokale irritative effekter såvel som for de systemiske effekter samt den
korte eksponeringstid (4 timer) i det anvendte
studie.
Luftvejskvalitetskriteriet beregnes til 0,4 mg/m3.
Kvalitetskriteriet er opdateret i forhold til de nyeste retningslinier på området (MST, 2006).
B-værdien fastsættes til 0,4 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
MST (2006). Vejledning om "metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i
jord, luft og drikkevand med henblik på beskyttelse af sundheden", vejledning nr. 9603/2006.
Nielsen E. and Ladefoged (2006): Evaluation of
health hazards by exposure to diethylene glycol.
Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering,
Danmark Fødevareforskning. Baggrundsrapport
udarbejdet for Miljøstyrelsen.

April 2006 ENI / TR/T/DFVF.

DIETHYLETHER
3
B-værdi: 1 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

60-29-7
C4H10O.
CH3-CH2-O-CH2-CH3

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Ethylether, ether, æter. Molvægt:
74,12. Beskrivelse: Farveløs, meget flygtig,
yderst brandbar væske med en karakteristisk
skarp lugt. Smeltepunkt: -116,3°C. Kogepunkt:
34,6°C. Massefylde: 0,714 g/cm3 (25°C). Damptryk: 439 mmHg (59 kPa). Flammepunkt: -45°C.
Vandopløselighed: 60 g/l. Octanol/vandfordeling
(logP): 0,83. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm =
3,08 mg/m3. Lugtgrænse: 8,9 ppm (27,4 mg/m3)
(luft).

Forekomst og anvendelse
Diethylether er et af de ældste bedøvelsesmidler,
men efterhånden benyttes andre anæstesigasser.
Den største anvendelse af diethylether finder sted
i industrien, hvor stoffet benyttes som
opløsnings- og ekstraktionsmiddel for olier,
farvestoffer, og polymerer. Desuden benyttes
diethylether som kemisk syntesemedium i laboratorier, samt i blyfri motorbenzin.

Miljømæssige forhold

mg/m3 kan hos mennesker virke irriterende på
slimhinderne i næsen, hvorimod øjne og svælg
ikke så let påvirkes. Udsættelse for højere
luftkoncentrationer (> 6.000 mg/m3) kan påvirke
centralnervesystemet og forårsage utilpashed i
form af træthed, opkastning, besværet vejrtrækning samt faldende puls og temperatur. Luftkoncentrationer på 46.000 mg/m3 og derover virker
bedøvende, dog afhængigt af eksponeringstiden.
For gnavere er rapporteret LC50-værdier i intervallet 95,480-184,800 mg/m3.
Ved oral indgift er for rotter rapporteret LD50værdier i intervallet 1,2-2,5 g/kg lgv.
Efter længere tids indånding af høje koncentrationer (30.000 mg/m3) kan diethylether have en
leverskadende effekt hos gnavere, samt i nogle
tilfælde være dødelig. Et nul-effektniveau (NOAEL) er fundet ved 6.000 mg/m3.
Gentagen oral dosering af diethylether har vist, at
høje doser (3,5 g/kg lgv. per dag) kan have
følgende effekter: reduceret fødeindtag, kraftigt
vægttab og i nogle tilfælde død. Der blev fundet
et NOAEL ved 500 mg/kg lgv./dag.
Diethylether anses ikke for at være genotoksisk
eller kræftfremkaldende.

I luften nedbrydes diethylether ved reaktion med
hydroxylradikaler, halveringstid på 29 timer.
Diethylether er mobilt i jord. Da det er et meget
flygtigt stof vil der hurtigt ske en afdampning fra
jordoverflade og vand. Grundet diethylethers lave
octanol/vand fordelingskoefficient (logP) vil en
akkumulering i fisk og andre akvatiske organismer næppe forekomme.

Klassificering: Fx;R12 R19.
B-værdi:1 mg/m3, hovedgruppe 2.
Jord: poreluftkriterie: 1 mg/m3.
Drikkevand: 40 μg/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 1.200 mg/m3.

Optagelse, omdannelse og udskillelse

Grundlag for B-værdi

Diethylether optages let efter inhalation. Optagelse ved hudkontakt menes at være af mindre
betydning. Efter optagelse fordeles diethylether
hurtigt via blodet i hele kroppen. De højeste koncentrationer er målt i hjernen, nyrer, leveren samt
i fedtvævet. Diethylether udskilles primært
uomdannet via udåndingsluften. En mindre del
omdannes i leveren via ethanol og acetaldehyd til
acetat. Ikke flygtige metabolitter udskilles i
urinen.

Sundhedsmæssige effekter
Den akutte giftighed af diethylether er lav både i
mennesker og forsøgsdyr.
Dampe af diethylether i koncentrationer over 600

Reguleringer / vurderinger

Til beregning af grænseværdien tages der udgangspunkt i en undersøgelse af diethylethers
akutte giftighed for mennesker. Frivillige blev
udsat for dampe af diethylether i 3-5 min. Det
laveste observerede effektniveau (LOAEL)
(irritation af slimhinderne i næsen) blev fundet
ved 616 mg/m3. Der anvendes en SFI på 1, da
humane data benyttes; en SFII på 10 for at
beskytte særligt følsomme mennesker, en SFIII på
10, da et LOAEL benyttes. Grænseværdien beregnes til 6 mg/m3.
Imidlertid har diethylether en lav lugtgrænse i
luft. En grænseværdi baseret på lugtgrænsen i luft
(8,9 ppm) beregnes ved MST's beregningsmodel
(10% af befolkningen kan med 85% sandsyn-

lighed lugte stoffet) til 1,5 mg/m3.
For stoffer, hvor lugt er den begrænsende faktor,
sættes B-værdien lig med grænseværdien.
Den nuværende B-værdi er fastsat til 1 mg/m3.
De foreliggende data giver ikke umiddelbart
anledning til at ændre denne B-værdi eller til at
ændre placering i hovedgruppe.

Reference
Strube MS. (1995): Evaluation of health hazards
by exposure to diethyl ether and estimation of a
limit value in ambient air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Februar 1995 MS/IT.
September 1996 ENI/IT.

DIETHYLSULFAT
3
B-værdi: 0,000004 mg/m
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

64-67-5
C4H10O4S

O
║
CH3-CH2-O-S-O-CH2-CH3
║
O

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer Ethylsulfat, svovlsyrediethylester.
Molvægt: 154,18. Beskrivelse: Farveløs, olieagtig væske med svag æterisk, pebermynteagtig
lugt. Mørkfarves med tiden. Smeltepunkt:
24,5°C. Kogepunkt: 208-209,5°C (dekomponerer). Massefylde: 1,172 g/ml. Damptryk: 0,19
mmHg (25 Pa) (20°C). Flammepunkt: 104°C.
Vandopløselighed: 7 g/l (20°C). Octanol/vandfordeling (logP): 1,14. Omregningsfaktor (i luft):
1 ppm = 6,4 mg/m3. Lugtgrænse: Ingen data
(luft).

Forekomst og anvendelse
Diethylsulfat forekommer ikke naturligt. Stoffet
anvendes som ethyleringsmiddel, hovedsageligt
ved fremstilling af produkter som farvestoffer,
pigmenter og i tekstilindustrien, men også til
husholdningsprodukter, farmaceutiske og kosmetiske produkter.

Miljømæssige forhold
I luft reagerer diethylsulfat med vand (gas-fase
reaktion). I vand hydrolyseres diethylsulfat
hurtigt, eksperimentelt bestemt halveringstid på
ca. 2 timer ved neutralt pH. Eksperimentelt
bestemte adsorptionskoefficienter i jord indikerer, at diethylsulfat er meget mobilt.
En estimeret biokoncentrationsfaktor på 3-5
indikerer, at diethylsulfat ikke ophobes i fisk eller
akvatiske organismer.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Der er ingen humane data. Enkelte data fra
dyreforsøg indikerer, at diethylsulfat optages
efter indtagelse.

Sundhedsmæssige effekter
I forsøgsdyr (rotter) er der rapporteret LD50værdier fra 350-1000 mg/kg, dyrene døde som
følge af lungeødem. Den laveste dosis (TCLO),
der ikke medførte død hos rotter efter inhalation
(4 timer), var 250 ppm. Diethylsulfat er fundet

stærkt hudirriterende hos forsøgsdyr.
Diethylsulfat er et stærkt alkylerende stof og
reagerer bl.a. med cellens DNA. Som følge heraf
har diethylsulfat vist genskadende virkning i
praktisk taget alle testsystemer.
Med hensyn til kræftfremkaldende virkning hos
mennesker er der flere epidemiologiske undersøgelser (case-control, cohorte) af arbejdere beskæftiget i virksomheder, der fremstiller isopropanol og ethanol. I disse processer anvendes
svovlsyre (i koncentrationer på 65-75% henholdsvis 98,5%), og diethylsulfat dannes som
mellemprodukt (ca. 30 gange mere i ethanolprocessen end i isopropanolprocessen).
I 2 cohorte undersøgelser af arbejdere blev der
fundet en forhøjet relativ risiko for udvikling af
strubekræft. I en efterfølgende case-control
undersøgelse blev der fundet en høj korrelation
mellem eksponering for svovlsyre og udvikling
af strubekræft.
I en anden cohorte undersøgelse (1031 arbejdere)
blev der fundet en let forhøjet risiko for kræft i
struben, mundhulen og svælget (men ikke i
lunger) hos arbejdere beskæftiget i ethanolprocessen (størst koncentration af svovlsyre).
En case-control undersøgelse (17 dødsfald og 6
kontroller) indikerede en mulig sammenhæng
mellem forekomst af kræft i hjernen (glioma) og
eksponering for diethylsulfat, mens en parallel
undersøgelse ikke indikerede en sammenhæng.
Der er ikke angivet eksponeringsniveauer i de
epidemiologiske undersøgelser.
I dyreforsøg (rotter) blev der, efter injektion
(subkutan) af diethylsulfat (25 eller 50 mg/kg 1
gang ugentligt i 49 uger), fundet en høj forekomst af ondartede tumorer på injektionsstedet.
Hos rotter blev der, efter indgift af diethylsulfat
(25 eller 50 mg/kg 1 gang ugentligt i 81 uger)
med mavesonde, fundet tumorer i formaven.
Hos rotter, der i fostertilstanden var blevet
eksponeret for diethylsulfat (en enkelt subkutan
injektion af 85 mg/kg til moderdyrene), blev der
observeret en øget forekomst af ondartede
tumorer i nervesystemet. Der sås ikke fosterskader.
Hanmus, der fik påført diethylsulfat 3 gange
ugentligt gennem hele levetiden (0,0074 g/mus/påføring) udviklede ondartede hudtumorer.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Carc2;R45 Mut2;R46
Xn;R20/21/22 C;R34.
B-værdi: 0,001 mg/m3, hovedgruppe 1.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: Diethylsulfat er på
listen over stoffer, der sandsynligvis har kræftfremkaldende virkning hos mennesker.
IARC (WHO): Gruppe 2A, diethylsulfat har
sandsynligvis kræftfremkaldende virkning hos
mennesker.

Grundlag for B-værdi
Den muligt kræftfremkaldende virkning vurderes
at være den kritiske effekt ved eksponering for
diethylsulfat. Ved beregning af en grænseværdi
for kræftfremkaldende stoffer, der tillige giver
genskader, anvender Miljøstyrelsen 'one-hit'modellen. For diethylsulfat er der imidlertid ikke
et tilstrækkeligt datagrundlag til beregning af en
grænseværdi. Derfor foretages en analogislutning
til det nærtbeslægtede stof dimethylsulfat.
Dimethylsulfat (DMS) er et stærkt alkylerende
stof, der bl.a. reagerer med cellens DNA. DMS
har vist genskadende virkninger i de fleste
testsystemer. IARC har placeret DMS i gruppe
2A, dvs. at DMS sandsynligvis har kræftfremkaldende virkning hos mennesker (kræft i luftvejene), mens der er tilstrækkeligt bevis for
kræftfremkaldende virkning i forsøgsdyr (samme
kræfttyper som observeret for diethylsulfat). For
DMS er der, under anvendelse af 'one-hit-modellen', beregnet en grænseværdi på 0,0000001
mg/m3.
For stoffer, hvor alene den samlede dosis og
dermed gennemsnitskoncentrationen af stoffet er
afgørende for en effekt (kræftfremkaldende
stoffer der tillige giver genskader), sættes Bværdien til 40 gange grænseværdien. Dvs. Bværdien beregnes til 0,000004 mg/m3.
For diethylsulfat fastsættes en B-værdi på
0,000004 mg/m3 - placering i hovedgruppe 1
fastholdes.

Reference
Nielsen E. (1993): Evaluation of health hazards
by exposure to diethyl sulfate and estimation of a
limit value in ambient air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Februar 1993 ENI/IT.
September 1996 ENI/IT.

N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANDIAMIN
B-værdi: 0,001 mg/m3, hovedgruppe 2
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

109-55-7
C5H14N2

NH2-CH2- CH2- CH2- N-(CH3)2

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 3-Aminopropyldimethylamin, dimethylaminopropylamin, DMAPA. Molvægt:
102,18. Beskrivelse: Farveløs væske med lugt af
ammoniak. Smeltepunkt: < -60°C. Kogepunkt:
135°C. Massefylde: 0,816-0,818 g/ml. Damptryk: 6,0-7,5 mmHg (8-10 hPa). Flammepunkt:
32°C. Vandopløselighed: Blandbar. Octanol/vandfordeling (logP): -0,352, -0,4. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,25 mg/m3.
Lugtgrænse: - (luft).

DMAPA har udvist hudsensibiliserende effekt
hos mennesker, der har anvendt præparater indeholdende betainer, hvor DMAPA kan være til
stede som urenhed fra anvendelsen som intermediat under fremstillingen af betainer. Der er også
rapporteret enkelte tilfælde af kontaktallergi
overfor kemiske produkter.

Forekomst og anvendelse

For rotter er der rapporteret, at LC50-værdien (4
timer) er > 4310 mg/m3. I en anden undersøgelse
blev der ikke rapporteret dødsfald blandt rotter,
som have indåndet en mættet atmosfære (ca.
40000 mg/m3) i 30 minutter, hvorimod 4/6 dyr
døde som følge af eksponering i 8 timer. LD50værdier ved indtagelse hos rotter er rapporteret til
at ligge fra 920 til 1640 mg/kg og for mus fra
1500 til 1640 mg/kg. For mus er der rapporteret
en RD50 på 748 mg/m3 (den koncentration der
nedsætter respirationsfrekvensen til det halve).

Der er ingen data om forekomsten af DMAPA.
DMAPA anvendes som intermediat i produktionen af en lang række forskellige produkter og
præparater.

DMAPA er et ætsende stof og har også udvist et
kraftigt hudsensibiliserende potentiale hos marsvin.

Miljømæssige forhold
Der er ingen data vedrørende forekomst af
DMAPA i miljøet.
I luften er der beregnet en halveringstid på 3,2
timer for reaktion med hydroxylradikaler. I jord
og vand sker der muligvis en bionedbrydning.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Der er ingen data om optagelse, omdannelse og
udskillelse.

Sundhedsmæssige effekter
Arbejdere på en skifabrik i USA har gennemgået
en helbredsmæssig undersøgelse. Der blev rapporteret akutte symptomer i form af hosten, nysen, trykken for brystet og irritation af øjne, næse
og svælg ved eksponeringskoncentrationer fra 1,7
til 5,9 mg/m3. Ved lungefysiologiske funktionstests sås en påvirkning af lungefunktionen hos
arbejdere udsat for de højere koncentrationer.
I en opfølgende undersøgelse blev irritative
symptomer samt en let grad af påvirkning af lungefunktionen registreret hos nogle få arbejdere.
Eksponeringskoncentrationen var i mellemliggende periode blevet reduceret til 0,55 mg/m3 hos
den undergruppe af arbejdere med den højeste
eksponering.

Efter oral indgift af DMAPA (op til 250 mg/kg
lgv./dag) til rotter sås kliniske tegn på toksicitet
hos de højest doserede dyr, og 4/10 hunner døde.
Der sås ingen effekter ved indgift af 50 mg/kg
lgv./dag i 28 dage. Der er ingen data vedrørende
effekter som følge af længerevarende inhalation
af DMAPA.
I 28-dage studiet omtalt ovenfor, sås ingen effekter på reproduktionsorganerne. Der er ingen data
vedrørende eventuelle effekter på reproduktionsevne og fertilitet, eller vedrørende eventuelle påvirkninger af fosteret.
DMAPA viste ikke genskadende virkning i Ames
test. Der er ikke yderligere data.
Der er ingen data vedrørende en eventuel kræftfremkaldende virkning af DMAPA.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: R10 Xn;R22 C;R34 R43.
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
De kritiske effekter af DMAPA vurderes at være
den sensibiliserende effekt samt den stærkt irritative effekt på luftveje, øjne og hud.
Et sundhedsmæssigt baseret luftkvalitetskriterium fastsættes med udgangspunkt i det laveste observerede effektniveau (LOAEC) på 0,55 mg/m3
for irritative effekter i luftvejene. Der anvendes
en UFI på 1, da humane data anvendes; en UFII
på 10 for at beskytte særligt følsomme mennesker; en UFIII på 50, da der tages udgangspunkt i
et effektniveau, da det ikke kan udelukkes at eksponering for DMAPA kan medføre luftvejsallergi, og da der ikke er data for eventuelle effekter
som følge af længerevarende inhalation af
DMAPA.
Luftkvalitetskriteriet beregnes til 0,001 mg/m3.
Kvalitetskriteriet er opdateret i forhold til de nyeste retningslinier på området (MST, 2006).
B-værdien fastsættes til 0,001 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
MST (2006). Vejledning om "metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i
jord, luft og drikkevand med henblik på beskyttelse af sundheden", vejledning nr. 9603/2006.
Nielsen E. and Ladefoged O. (2006): Evaluation
of health hazards by exposure to N,N-dimethyl1,3-propanediamine. Afdeling for Toksikologi og
Risikovurdering, Danmarks Fødevareforskning.
Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

April 2006 ENI / TR/T/DFVF.

N,N-DIMETHYLFORMAMID
B-værdi: 0,08 mg/m3 (hovedgruppe 1)
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

68-12-2
C3H7NO

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: DMF, dimethylformamid, formdimethylamid, N-formyldimethylamin. Molvægt:
73,09. Beskrivelse: Farveløs til svagt gullig væske med svag amin lugt. Smeltepunkt: -60,5°C.
Kogepunkt: 153,5°C. Massefylde: 0,9445 g/ml.
Damptryk: 2,65 mmHg (353 Pa). Flammepunkt:
58°C. Vandopløselighed: Blandbar i alle forhold.
Octanol/vandfordeling (logP): <1. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 3,04 mg/m3. Lugtgrænse:
0,12-0,15 mg/m3 (luft).

Forekomst og anvendelse
DMF forekommer ikke naturligt. DMF anvendes
primært som opløsningsmiddel i kemikalie-, polymer- og elektronikindustrien. Der anvendes i
Danmark ca. 75 tons årligt fordelt på 19 produkttyper ∗. I EU må DMF ikke anvendes i forbruger
produkter i koncentrationer ≥ 0.5% grundet klassifikation for reproduktionsskader (Rep2; R61).

Miljømæssige forhold
Industrielle emissioner af DMF sker primært til
udeluften, hvor stoffet hovedsageligt befinder sig
på dampform. Koncentrationer omkring 0,02
mg/m3 er blevet målt i boligområder tæt på industrielle virksomheder. DMF reagerer med hydroxylradikaler, og halveringstiden er mindst 8 dage.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
DMF optages let efter inhalation, indtagelse og
ved hudkontakt. Hos mennesker er optagelsen fra
luftvejene næsten fuldstændig (mere end 90% af
den indåndede mængde). Efter optagelse fordeles
DMF i hele organismen og omdannes hurtigt –
hovedsageligt i leveren. DMF udskilles primært
med urinen i form af metabolitter.

∗

Miljøstyrelsen har i 2008 modtaget oplysninger
om et forventet årligt industrielt forbrug af DMF på
yderligere op til ca. 90 tons.

Sundhedsmæssige effekter
Arbejdere udsat for høje koncentrationer af DMF
en enkelt gang har haft mavesmerter, svimmelhed, kvalme, opkastning, træthed, intolerance
overfor alkohol og hudirritation. Klinisk er der
påvist forstyrrelse af leverfunktionen, og biopsier
har afsløret skader på leveren.
Hos arbejdere udsat gentagne gange for DMF ses
samme effekter, som ved høje koncentrationer en
enkelt gang. Derudover ses også irritation af øjne
og luftveje. Effekterne er set ved koncentrationer
på omkring 22 mg/m3 (tidsvægtet gennemsnit i 3
studier: 8-58 mg/m3).
Epidemiologiske studier har ikke påvist en sammenhæng mellem forekomst af tumorer og udsættelse for DMF.
Den akutte toksicitet af DMF hos forsøgsdyr er
relativt lav med LC50-værdier på over 6000
mg/m3, orale LD50-værdier på over 2000 mg/kg
legemsvægt (lgv.), og dermale LD50-værdier på
over 500 mg/kg lgv. Ved høje koncentrationer
ses hos dyrene generelle tegn på påvirkning af
centralnervesystemet og irritation af slimhinder.
DMF har hos forsøgsdyr givet forbigående hudirritation ved relativt høje koncentrationer. En
udsættelse for ufortyndet DMF medfører en alvorlig påvirkning af øjne med inflammation og
skader på hornhinden. Data vedrørende sensibiliserende egenskaber er modstridende, hvorfor der
kan ikke drages en klar konklusion, men data tyder dog overvejende på, at DMF ikke er hudsensibiliserende.
Ved udsættelse (inhalation, oral indgift og hudkontakt) for DMF gennem længere tid ses hos
forsøgsdyr primært effekter på leveren og ved
højere doser/koncentrationer hæmmet vækst,
nedsat blodtryk og effekter på nyrer.
Efter inhalation af DMF er der set effekter på leveren hos rotter og mus udsat for koncentrationer
fra 150 mg/m3 (13 uger) henholdsvis 75 mg/m3
(18 måneder). Hos aber er der derimod ikke set
levereffekter efter udsættelse for op til 1500
mg/m3 (13 uger), hvilket tyder på, at der er forskelle i følsomheden for udvikling af levereffekter hos gnavere og primater.
Efter oral indgift af DMF (13 uger) er der set effekter på leveren hos rotter og mus ved doser fra
omkring 50-70 mg/kg lgv. per dag (13-15 uger)
henholdsvis omkring 100 mg/kg lgv. per dag (17
uger).

Ved hudkontakt er der hos rotter set effekter på
leveren ved doser på knap 1000 mg/kg lgv. per
dag (30 dage).

Imidlertid vurderes den sundhedsmæssigt baserede B-værdi på 0,08 mg/m3 at tage højde for
eventuelle lugtgener.

I et to-generationsforsøg med mus udsat for DMF
i drikkevandet (ca. 820 mg/kg lgv. per dag) er der
set betydelige påvirkninger af reproduktionsevnen samt af fosterudviklingen, inklusive misdannelser. Påvirkning af fostrene i form af en nedsat
vægt sås også ved en lavere dosis (ca. 200 mg/kg
lgv. per dag). Ved alle doser sås samtidigt en påvirkning af mødrene i form af levereffekter.
I en række andre studier (inhalation, oral indgift
og hudkontakt) er ligeledes set en påvirkning af
fosterudviklingen hos rotter, mus og kaniner,
hvor kaniner har udvist større følsomhed end rotter og mus. Effekterne er set også ved dosisniveauer, hvor der ikke samtidigt var en påvirkning
af moderdyrene. Efter inhalation er der set effekter på afkommet af rotter (fra omkring 500
mg/m3) og af kaniner (fra omkring 450 mg/m3).

B-værdien fastsættes til 0,08 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 1.

Undersøgelser for skadelige virkninger på generne (mutagenicitet og genotoksicitet) indikerer, at
DMF ikke har mutagene eller genotoksiske egenskaber.

Januar 2007 ENI/Fødevareinstituttet/DTU
August 2008 MST

DMF er undersøgt for en eventuel kræftfremkaldende effekt efter inhalation hos rotter og mus
udsat for op til 1200 mg/m3 i 24 henholdsvis 18
måneder. DMF udviste ikke kræftfremkaldende
effekt i disse studier.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Xn;R20/21 Xi;R36 Rep2;R61
B-værdi: 0,1 mg/m3, hovedgruppe 2 (MST 2002)
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljø: 10 ppm (30 mg/m3),
hud notation.
IARC (WHO): Gruppe 3.

Grundlag for B-værdi
Et sundhedsmæssigt baseret luftkvalitetskriterium beregnes med udgangspunkt i det laveste observerede effekt niveau (LOAEC) på 8 mg/m3 for
irritative effekter på øjne og luftveje observeret
hos arbejdere udsat for DMF gennem længere
tid. Der anvendes en UFI på 1, da humane data
anvendes; en UFII på 10 for at beskytte særligt
følsomme mennesker; og en UFIII på 10, idet der
tages udgangspunkt i et LOAEC og ikke et
NOAEC. Det sundhedsmæssigt baserede luftkvalitetskriterie beregnes til 0,08 mg/m3.
For DMF er rapporteret lave lugtgrænser i luft,
idet særligt følsomme personer kan lugte DMF i
koncentrationer på omkring 0,12-0,15 mg/m3

Reference
Nielsen E. and Ladefoged O. (2007): Evaluation
of health hazards by exposure to N,N-dimethylformamid. Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet. Baggrundsrapport udarbejdet for
Miljøstyrelsen.
MST (2002). B-værdivejledningen. Vejledning
Nr. 2 2002, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet.

DIPROPYLENGLYCOLMONOBUTYLETHER (DPGBE)
B-værdi: 0,04mg/m3, hovedgruppe 2
Den kemiske benævnelse dipropylenglycolmonobutylether (DGPBE) dækker over flere isomere
forbindelser. Dette datablad omhandler kun isomeren 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)-2-propanol.
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

29911-28-2
C10H22O3

Der er ikke fundet andre informationer vedrørende effekter hos mennesker.
DPGBE har et lavt akut toksisk potentiale hos
forsøgsdyr. Der er rapporteret LC50-værdier på
højere end 333 mg/m3 (rotter, 4 timer, dampform) og højere end 2040 mg/m3 (rotter, 4 timer,
aerosol). Efter oral dosering er rapporteret LD50værdier på omkring 4000 mg/kg legemsvægt
(lgv.) for rotter og 2160 mg/kg lgv. for mus. Ved
hudkontakt var LD50-værdien over 2000 mg/kg
lgv. hos rotter.
DPGBE har udvist svag hudirriterende effekt hos
rotter og kaniner og svag øjenirriterende effekt
hos kaniner. Stoffet har ikke udvist hudsensibiliserende egenskaber hos marsvin (Buehler
test).

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Dipropylenglycolbutoxyether, nbutoxypropoxypropanol, Dowanol DPnB. Molvægt: 190,282. Beskrivelse: - Smeltepunkt: < 75°C. Kogepunkt: 214-217, 229°C. Massefylde:
0,91 g/ml. Damptryk: 0,045 mmHg (6,0 Pa) v.
20°C. Flammepunkt: 100,4, 111°C. Vandopløselighed: ca. 50 g/l v. 20°C. Octanol/vandfordeling (logP): 1,523. Omregningsfaktor (i luft): 1
ppm = 7,91 mg/m3. Lugtgrænse: (luft) -.

Forekomst og anvendelse
DPGBE forekommer så vidt vides ikke naturligt.
Stoffet anvendes som opløsningsmiddel primært i
produkter til overfladebehandling, malinger, lakker, farver, olier og fedtstoffer. DPGBE anvendes
også i renserivæsker.

Miljømæssige forhold
Der er ikke fundet oplysninger herom.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Et enkelt studie i hanrotter har vist, at DPGBE
optages relativt hurtigt efter oral dosering. Stoffet
nedbrydes, i analogi med andre glycolethere, i leveren, og nedbrydningsprodukterne udskilles
primært i urinen (i fri eller konjugeret form) og i
udåndingsluften (kuldioxid).

Sundhedsmæssige effekter
DPGBE viste ikke hudsensibiliserende egenskaber ved testning af frivillige forsøgspersoner (82).

I 2-ugers inhalationsundersøgelser (rotter) sås ingen effekter ved eksponering for DPGBE på
dampform ved den højest opnåelige koncentration (316 mg/m3). Ved eksponering for stoffet i
form af aerosol blev der observeret et nuleffektniveau (NOAEC) på 200 mg/m3; ved højere koncentrationer sås nedsat aktivitet og døsighed (letargi) (fra 800 mg/m3), nedsat legemsvægt
(2000 mg/m3), og vævsforandringer (histologiske
forandringer) i leveren og næsehulen (fra 800
mg/m3).
Efter dosering med DPGBE i 13 uger via foderet
sås hos rotter en marginalt nedsat legemsvægt
hos hanner og let grad af ændringer i kliniskkemiske parametre (1000 mg/kg lgv. per dag) og
en moderat stigning i koncentrationen af magnesium i urinen hos hanner (fra 450 mg/kg lgv. per
dag); nul-effektniveauet (NOEL) var 200 mg/kg
lgv. per dag. I 2-ugers studier blev der ikke observeret effekter hos rotter ved doser op til 750
mg/kg lgv. per dag.
Efter applikation af stoffet på huden dagligt i 13
uger sås ingen systemiske effekter hos rotter ved
doser op til 91 mg/kg lgv. per dag. Lokale effekter (rødme, ødem, skællet hud og sår) sås på applikationsstedet, også ved applikation af kontrolstoffet (propylenglycol).
Der er ikke set skadelige påvirkninger af fostre,
inklusive misdannelser, hos rotter efter applikation af DPGBE på huden fra dag 6 til 16 i drægtighedsperioden. Der er ingen data vedrørende effekter på reproduktionsevnen. Generelt er propylenglycolethere, som er sekundære alkoholer

(f.eks. DPGBE),
stoffer.

ikke reproduktionsskadende

Undersøgelser for skadelige virkninger på generne (mutagenicitet og genotoksicitet) indikerer, at
DPGBE ikke er et mutagent eller genotoksisk
stof. Der er ingen undersøgelser for en eventuel
kræftfremkaldende effekt. Generelt udviser glycolethere ikke kræftfremkaldende egenskaber.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
De humane data kan ikke anvendes med henblik
på fastsættelse af et sundhedsmæssigt baseret
luftkvalitetskriterium.
Et sundhedsmæssigt baseret luftkvalitetskriterium beregnes med udgangspunkt i et observeret
nul-effektniveau (NOAEC) på 200 mg/m3 ved
eksponering (6 timer per dag, 5 dage per uge, i 2
uger) af rotter for stoffet i form af aerosol. Ved
højere koncentrationer (fra 800 mg/m3) sås blandt
andet vævsforandringer i leveren og næsehulen.
Da den samlede dosis, og ikke koncentrationen af
DPGBE i indåndingsluften, vurderes at være
mest afgørende for de observerede effekter, omregnes NOAEC på 200 mg/m3 til en kontinuert
dosering på 40 mg/m3. Der anvendes en SFI på
10, idet mennesker kan være mere følsomme end
forsøgsdyr; en SFII på 10 for at beskytte særligt
følsomme mennesker; en SFIII på 10 på grund af
det relativt spinkle datagrundlag, og da der ikke
foreligger længerevarende undersøgelser. Luftkvalitetskriteriet beregnes til 0,04 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
(MST 1990).
B-værdien fastsættes til 0,04 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
Nielsen E. (2002): Evaluation of health hazards
by exposure to dipropylene glycol monobutyl
ether and estimation of a quality criterion in ambient air. Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring, Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

MST (1990). Begrænsning af luftforurening fra
virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.
6 1990.

April 2002 ENI/IFSE.

ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHER (EGEE)
ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHERACETAT (EGEEA)
B-værdi: 0,01 mg/m3, hovedgruppe 1
EGEE (1) og EGEEA (2) er vurderet under et, da
glycoletheracetater generelt efter optagelse i organismen hurtigt nedbrydes til den respektive
glycolether, og da de sundhedsmæssige effekter
for glycolether og den respektive acetat forventes
stort set at være identiske.
CAS nr:

1) 110-80-5
2) 111-15-9

Bruttoformel:

1) C4H10O2
2) C6H12O3

Strukturformel:
1) C2H5-O-CH2-CH2-OH
2) C2H5-O-CH2-CH2-O-CO-CH3

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 1) 2-Ethoxyethanol, ethylglycol,
Cellosolve®; 2) 2-ethoxyethylacetat, ethylglycolacetat, Cellosolve®acetat. Molvægt: 1) 90,1; 2)
132,2. Beskrivelse: 1) farveløs væske med en
sødlig, behagelig lugt; 2) farveløs væske med en
behagelig lugt. Smeltepunkt: 1) -70°C; 2) -62°C.
Kogepunkt: 1) 135°C; 2) 156°C. Massefylde: 1)
0,931 g/ml; 2) 0,975 g/ml. Damptryk: 1) 3,8
mmHg (507 Pa) v. 20°C; 2) 1,2 mmHg (160 Pa)
v. 20°C. Flammepunkt: 1) 44°C; 2) 49°C. Vandopløselighed: 1) blandbar; 2) 230 g/l v. 20°C. Octanol/vandfordeling (logP): 1) -0,1; 2) 0,24. Omregningsfaktor (i luft): 1) 1 ppm = 3,75 mg/m3; 2)
1 ppm = 5,50 mg/m3. Lugtgrænse (luft): 1) 4,510 mg/m3; 2) 0,447 mg/m3 (målt).

Forekomst og anvendelse
EGEE og EGEEA forekommer så vidt vides ikke
naturligt. EGEE og EGEEA har udbredt anvendelse som opløsningsmidler primært i malinger
og lakker samt i produktionen af plastikemballager til levnedsmidler. Anvendelsen i Danmark er
faldet gennem det sidste tiår.

Miljømæssige forhold
EGEE og EGEEA i miljøet stammer primært fra
udslip i forbindelse med produktion og anvendelse. I luft findes stofferne primært på dampform
og nedbrydes ved reaktion med fotokemisk genererede hydroxylradikaler, estimerede halveringstider fra 11 til 32 timer.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
EGEE og EGEEA optages efter inhalation, indtagelse og hudkontakt og fordeles i hele organismen. Ved inhalation optages 60-70% (mennesker
og hunde). EGEEA nedbrydes til EGEE i blodplasma og videre nedbrydning af EGEE sker i leveren. Nedbrydningsprodukterne udskilles primært i urinen (ethoxyeddikesyre (hovedmetabolit) og ethylenglycol, i fri form eller konjugeret til
glycin) og i udåndingsluften (kuldioxid).

Sundhedsmæssige effekter
Indtagelse af større doser (40 ml EGEE) påvirker
centralnervesystemet (svimmelhed) og kan give
lever- og nyreskader.
I en enkelt undersøgelse af arbejdere udsat gennem længere tid for EGEE (0-81 mg/m3) og den
analoge ethylenglycolmonomethylether EGME
(0-18 mg/m3) er der rapporteret påvirkning af
blodbilledet (anæmi og granulocytopeni).
I epidemiologiske undersøgelser er der hos mænd
fundet en sammenhæng mellem udsættelse for
EGEE og påvirkning af sædcellerne (nedsat sædcelletal og ændret morfologi) og hos kvinder en
øget hyppighed af spontane aborter samt problemer med at blive gravide.
EGEE og EGEEA er moderat akut toksiske hos
forsøgsdyr. For EGEE (rotter) er rapporteret
LC50-værdier på 16000 mg/m3 (rotter, 4 timer) og
6800 mg/m3 (mus, 7 timer); for EGEEA på
>11000 mg/m3 (rotter, 4 timer). Efter oral indtagelse er rapporteret LD50-værdier (forskellige forsøgsdyr) for EGEE mellem 1400 og 5500 mg/kg
legemsvægt (lgv.) og for EGEEA mellem 1910
og 7500 mg/kg lgv. Ved hudkontakt er rapporteret LD50-værdier for EGEE (kaniner) på 3311 og
3900 mg/kg lgv. og for EGEEA (kaniner og marsvin) på over 10000 mg/kg lgv.
EGEE og EGEEA har udvist svag hudirriterende
og svag til moderat øjenirriterende effekt hos kaniner og marsvin. EGEE har ikke udvist sensibiliserende egenskaber hos marsvin (Guinea pig
maximisation test).
Ved udsættelse (inhalation og oral administration) for EGEE og EGEA gennem længere tid er
der hos forsøgsdyr set effekter på blodbilledet og
ved højere doser/koncentrationer på nyrer, milt

og thymus.
I 13-ugers inhalationsundersøgelser (rotter og
kaniner) blev der for EGEE’s effekter på blodbilledet fundet et nul-effekt niveau (NOAEL) på
375 mg/m3, mens det laveste effekt niveau
(LOAEL) var 1500 mg/m3. For EGEEA var der
ingen effekter på blodbilledet hos rotter og kaniner udsat for 1100 mg/m3 (eneste koncentration i
studiet) i 10 måneder. Efter oral indgift af EGEE
(13 uger) er der set effekter på blodbilledet hos
rotter ved doser fra omkring 185-205 mg/kg lgv.
per dag.
EGEE og EGEEA er erkendte reproduktionsskadende stoffer i forsøgsdyr.
Adskillige undersøgelser har vist, at EGEE og
EGEEA giver testikelskader og deraf følgende
effekter på sædcellerne. Effekterne er set efter inhalation (kaniner: 1500 mg/m3) og oral administration (rotter og hunde: fra 185 mg/kg lgv. per
dag; mus: fra 800 mg/kg lgv. per dag) af EGEE,
og efter oral administration af EGEEA (mus: fra
1000 mg/kg lgv. per dag).
EGEE og EGEEA påvirker også reproduktionsevnen, idet der er set en hæmmende effekt hos
mus efter oral administration af EGEE (fra 1500
mg/kg lgv. per dag) og EGEEA (fra 1800 mg/kg
lgv. per dag).
Ydermere er der også set skadelige påvirkninger
af fostre, inklusive misdannelser, både ved oral
administration, inhalation og efter hudkontakt
ved dosisniveauer, hvor der ikke samtidigt ses en
påvirkning af moderdyrene. Efter inhalation er de
fosterskadende effekter set hos rotter (EGEE: fra
38 mg/m3; EGEEA: fra 550 mg/m3) og hos kaniner (EGEE: fra 656 mg/m3; EGEEA: fra 550
mg/m3).
Undersøgelser for skadelige virkninger på generne (mutagenicitet og genotoksicitet) indikerer, at
EGEE og EGEEA ikke er mutagene eller genotoksiske stoffer.
Der er ingen deciderede undersøgelser for en
eventuel kræftfremkaldende effekt, men i langtidsstudier (2 år) af rotter og mus blev der ikke
rapporteret fund af tumorer.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering:
EGEE: R10 Xn;R20/21/22 rep2;R60 rep2;R61.
EGEEA: Xn;R20/21/22 rep2;R60 rep2;R61.
B-værdi:
EGEE: 0,2 mg/m3, hovedgruppe 2 (MST 1990).
EGEEA: 0,1 mg/m3, hovedgruppe 2 (MST
1990).
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet:
EGEE: 5 ppm (18,5 mg/m3) H.

EGEEA: 5 ppm (27,0 mg/m3) H.
IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
De humane data er ikke velegnede med henblik
på fastsættelse af en sundhedsmæssigt baseret
grænseværdi for EGEE og EGEEA.
En sundhedsmæssigt baseret grænseværdi beregnes med udgangspunkt i det laveste observerede
effekt niveau (LOAEL) på 10 ppm (38 mg/m3)
for påvirkning (nedsat fostervægt) af rottefostre i
et forsøg, hvor moderdyrene blev udsat for
EGEE ved inhalation i 6 timer om dagen i drægtighedsperiodens dag 6 til 15. Da den samlede
dosis, og ikke koncentrationen af EGEE i indåndingsluften, er af betydning for de observerede
effekter, omregnes LOAEL på 38 mg/m3 til en
kontinuert dosering på 9,5 mg/m3. Der anvendes
en SFI på 10, idet mennesker kan være mere følsomme end forsøgsdyr; en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme mennesker; og en SFIII
på 10, idet der tages udgangspunkt i et LOAEL
og ikke et NOAEL. Den sundhedsmæssigt baserede grænseværdi beregnes til 0,01 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
(MST 1990).
EGEE og EGEEA har lave lugtgrænser i luft
(EGEE: 4,5-10 mg/m3; EGEEA: 0,447 mg/m3
(målt)). Imidlertid vurderes den sundhedsmæssigt
baserede B-værdi på 0,01 mg/m3 at tage højde for
eventuelle lugtgener.
Den nuværende B-værdi for EGEE er fastsat til
0,2 mg/m3 og for EGEEA til 0,1 mg/m3, og begge stoffer er placeret i hovedgruppe 2. B-værdien
for de 2 stoffer ændres som følger:
B-værdien for EGEE og EGEEA som enkeltstoffer såvel som for summen af de 2 stoffer fastsættes til 0,01 mg/m3 - placering i hovedgruppe 1.
Placeringen i hovedgruppe 1 er begrundet i, at
begge stoffer er erkendte reproduktionsskadende
stoffer i forsøgsdyr (klassificeret i kategori 2) og
sandsynligvis også har reproduktionsskadende effekter hos mennesker.

Referencer
Nielsen E. (2001): Evaluation of health hazards
by exposure to ethylene glycol monoethyl ether
and its acetate EGEE and EGEEA and estimation
of a limit value in ambient air. Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

MST (1990). Begrænsning af luftforurening fra
virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.
6 1990.
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ETHYLBENZEN
B-værdi: 0,2 mg/m3, hovedgruppe 2
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

100-41-4
C8H10

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Ethylbenzol, phenylethan. Molvægt:
100,16. Beskrivelse: Farveløs væske med en benzinlignende lugt. Smeltepunkt: -94,95 °C. Kogepunkt: 136,2 °C. Massefylde: 0,867 g/ml. Damptryk: 9,3 / 15 mmHg (1240 / 2000 Pa). Flammepunkt: 12,8 / 15 / 21 / 23 °C. Vandopløselighed:
152 mg/l. Octanol/vandfordeling (logP): 3,13.
Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,41 mg/m3.
Lugtgrænse: 0,27-0,4 / 2 / 10,1 mg/m3 (luft).

Forekomst og anvendelse
Ethylbenzen er naturligt forekommende i råolie
og således også i raffinerede olieprodukter. Endvidere dannes ethylbenzen ved ufuldstændig forbrænding af naturstoffer. Ethylbenzen anvendes
primært (> 99%) i fremstillingen af styren monomer. Ethylbenzen er også en del af teknisk xylen og er således en komponent i mange former
for opløsningsmidler og fortyndere.

Miljømæssige forhold
I udeluft er der i landlige områder målt ethylbenzen i koncentrationer under 2 µg/m3, mens målte
koncentrationer i bymæssige områder har varieret
fra 0,7 til 100 µg/m3.
Ethylbenzen i atmosfæren nedbrydes primært ved
fotooxidation, nedbrydningen foregår hurtigt, og
der er rapporteret halveringstider på mindre end
15 timer.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Ethylbenzen (dampe) optages hurtigt efter inhalation, ca. 45% optages af rotter. Hudoptagelse
(dampe) synes ikke at spille en større rolle. Efter
optagelse fordeles ethylbenzen i hele organismen
og omdannes til en række forskellige metabolitter, som primært (op til ca. 90%) udskilles med
urinen. En mindre del (ca. 5%) udskilles uomdannet med udåndingsluften.

Sundhedsmæssige effekter
Data vedrørende effekter hos mennesker er meget
sparsomme. Der er rapporteret subjektive symp-

tomer som træthed, hovedpine og irritation af øjne og luftveje ved koncentrationer over ca. 430
mg/m3.
Den akutte toksicitet af ethylbenzen hos forsøgsdyr er lav med en LC50-værdi (4 timers eksponering) på 17200 mg/m3 hos rotter. Irritation af øjne
og luftveje er rapporteret ved koncentrationer fra
omkring 4300 mg/m3. Der er ingen data vedrørende sensibiliserende virkning.
Der er udført en række inhalationsstudier med
rotte, mus, kanin, marsvin og abe til belysning af
effekter som følge af gentagen eksponering for
ethylbenzen. Varigheden af studierne har været
fra nogle få dage op til 2 år. Der er set effekter
(øget vægt og histologiske forandringer i vævet) i
lever, nyrer, lunger, hypofyse, skjoldbruskkirtel
samt testikler. Histologiske forandringer i vævet i
nyrer hos rotter og i lever, lunger, hypofyse og
skjoldbruskkirtel hos mus er set i langtidsstudierne (2 års eksponering) ved koncentrationer fra
330 mg/m3, de laveste koncentrationer anvendt i
disse studier. I et nyligt udført studie med rotter
er der konstateret høreskader efter eksponering i
5 dage ved en koncentration på 1765 mg/m3. Der
blev ikke set effekt ved en koncentration på 1320
mg/m3.
Der er udført en række inhalationsstudier med
rotte, mus og kanin til belysning af effekter på
udviklingen af fosteret som følge af eksponering
for ethylbenzen i drægtighedsperioden. En forsinkelse af udviklingen samt en øget forekomst af
variationer i skeletstrukturen er observeret hos de
3 arter, men kun ved koncentrationer hvor der ligeledes er set toksiske effekter hos moderdyrene
(rotte: fra 2400 mg/m3; mus: ved 500 mg/m3; kanin: fra 400-500 mg/m3). Der er ingen indikationer af, at ethylbenzen har en fosterskadende effekt. Der er ingen data vedrørende en eventuel
påvirkning af fertiliteten hos forsøgsdyr.
Ethylbenzen er undersøgt for skader på generne i
en række forskellige testsystemer. Resultaterne af
disse undersøgelser tyder ikke på, at ethylbenzen
har genskadende virkninger.
I 2-års studierne med rotter og mus omtalt ovenfor er der set en øget forekomst af godartede lungetumorer hos hanmus, godartede levertumorer
hos hunmus, godartede tumorer i nyrer hos hunrotter og tumorer (godartede og ondartede) i nyrer hos hanrotter ved den højeste koncentration
anvendt i studierne (3300 mg/m3). Nul-effekt ni-

veauet (NOAEC) for øget forekomst af tumorer i
disse studier var 1100 mg/m3. Mekanismerne for
udvikling er tumorer er undersøgt i både rotte og
mus. Disse undersøgelser indikerer, at der sandsynligvis er tale om en øget celleproliferation, og
at der findes en tærskel for udvikling af tumorer,
dvs. en koncentration hvorunder der ikke ses tumorer.

mg/m3, hovedgruppe 2.

Reguleringer / vurderinger

Nielsen E. and Ladefoged O. (2006): Evaluation
of health hazards by exposure to ethylbenzene.
Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering,
Danmarks Fødevareforskning. Baggrundsrapport
udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Klassificering: F;R11.
Jord: Drikkevand: 1 µg/l (alkylbenzener).
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 50 ppm (217
mg/m3), notation K.
IARC (WHO): Gruppe 2B, som muligt kræftfremkaldende hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
De kritiske effekter ved inhalation af ethylbenzen
vurderes at være effekterne på lever, nyrer, lunger, hypofyse og skjoldbruskkirtel observeret hos
rotter og mus i 2-årsstudierne samt den høreskadende effekt set hos rotter efter meget kort tids
eksponering (5 dage).
De humane data er ikke velegnede med henblik
på fastsættelse af et sundhedsmæssigt baseret
luftkvalitetskriterium.
Et sundhedsmæssigt baseret luftkvalitetskriterium beregnes med udgangspunkt i det laveste observerede effektniveau (LOAEC) på 330 mg/m3 i
2-årsstudierne med rotter og mus. LOAEC justeres til et LOAEC for kontinuert eksponering, da
den samlede dosis snarere end koncentrationen i
luften vurderes at være af betydning for udviklingen af de kritiske effekter. LOAEC for kontinuert eksponering beregnes til 59 mg/m3 (330
mg/m3 x 6/24 x 5/7, idet dyrene har været eksponeret 6 timer per dag i 5 dage om ugen). Der anvendes en UFI på 10, idet mennesker kan være
mere følsomme end forsøgsdyr; en UFII på 10 for
at beskytte særligt følsomme mennesker; en UFIII
på 3 idet der tages udgangspunkt i et LOAEC i
stedet for et NOAEC.
Luftkvalitetskriteriet er beregnet til 0,2 mg/m3,
efter anvisningerne i den nyeste vejledning (MST
2006).

For ethylbenzen er der rapporteret lave lugtgrænser i luft (0,27-0,4 / 2 / 10,1 mg/m3). Luftkvalitetskriteriet på 0,2 mg/m3 vurderes at beskytte de
fleste individer i den almene befolkning mod at
opleve eventuelle lugtgener.
Den nuværende B-værdi er fastsat til 0,5 mg/m3,
hovedgruppe 2 (HG 2). B-værdien ændres til 0,2

Reference
MST (2006). Vejledning om "metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i
jord, luft og drikkevand med henblik på beskyttelse af sundheden", vejledning nr. 9603/2006.

April 2006 ENI/TR/T/DFVF.

ETHYLENGLYCOL
B-værdi: 0,01 mg/m3, hovedgruppe2
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

107-21-1
C2H6O2
HO-CH2-CH2-OH

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 1,2-Dihydroxyethan, 1,2-ethandiol,
2-hydroxyethanol, glycol, monoethylenglycol.
Molvægt: 62,07. Beskrivelse: Klar, farveløs, let
tyktflydende, hygroskopisk væske med sød smag.
Smeltepunkt: -13°C. Kogepunkt: 197,56°C. Massefylde: 1,113 g/ml. Damptryk: 0,06 mmHg (8
Pa). Flammepunkt: 115 °C. Vandopløselighed:
Blandbar. Octanol/vandfordeling (logP): -1,93 til
–1,36. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 2,58
mg/m3. Lugtgrænse: 62-90 mg/m3 (luft).

Forekomst og anvendelse
I Europa anvendes ca. halvdelen af den producerede mængde ethylenglycol som intermediær ved
fremstilling af polyester og ca. en fjerdedel anvendes som kølervæske. Derudover anvendes
ethylenglycol som afisningsmiddel samt som
blødgører i en række plastikprodukter.

Miljømæssige forhold
Ethylenglycol i miljøet stammer primært som
følge af produktion og anvendelse. De største
kilder er bortskaffelse af kølervæsker samt afisningsmidler.
I luft reagerer stoffet på dampform med fotokemisk genererede hydroxylradikaler (beregnet
halveringstid på 8-84 timer).

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Ethylenglycol optages, omdannes og udskilles
hurtigt og fuldstændigt efter inhalation og indtagelse. Optagelse ved hudkontakt har været forskellig hos rotter (30%) og mus (85-100%). Stoffet udskilles i form af kuldioxid i udåndingsluften
samt i form af glycolat eller uomdannet i urinen.

Sundhedsmæssige effekter
Hos mennesker er der efter indtagelse af ethylenglycol set adskillige dødsfald. Forgiftningssymptomerne er karakteriseret med dyb metabolisk acidose, og der ses effekter på centralnervesystemet, hjerte, lunger og nyrer. Dødelig dosis
for voksne mennesker er vurderet til omkring
1600 mg/kg legemsvægt (lgv.).
Ved indånding af ethylenglycol er der rapporteret
om irritation af svælg, men ikke set sundheds-

skadelige effekter ved de indåndede koncentrationer (op til 200 mg/m3 kortvarigt, 17-49 mg/m3 i
20-22 timer dagligt i 30 dage).
Ethylenglycol har ikke vist hud- eller øjenirriterende egenskaber hos mennesker, men kan ved
længerevarende hudkontakt give anledning til en
speciel form for opblødning af huden kaldet maceration. Ethylenglycol vurderes ikke at være et
hudsensibiliserende stof, der er dog rapporter om
enkelte positive fund.
For rotter er der rapporteret en LC50-værdi (1
time) på 10,9 g/m3. I en anden undersøgelse blev
der ikke rapporteret dødsfald blandt rotter, som
havde indåndet en mættet atmosfære (ca. 200
mg/m3) i 8 timer. LD50-værdier (forskellige forsøgsdyr) for indtagelse er generelt højere end
2000 mg/kg lgv. For kaniner er rapporteret LD50værdier ved hudkontakt på omkring 10 g/kg lgv.
Ethylenglycol har ikke vist hudirriterende effekt
hos kaniner. Data vedrørende øjenirritation er
modstridende, men overordnet tyder data på en
øjenirriterende virkning hos kaniner af ren ethylenglycol samt opløsninger. Der er ingen data
vedrørende sensibiliserende virkning hos forsøgsdyr.
Gentagen oral administration af ethylenglycol
over længere tid har primært resulteret i effekter
på nyrerne og på leveren. For effekter på nyrerne
forårsaget af ethylenglycol er hanrotter væsentligt
mere følsomme end hunrotter, mens mus tilsyneladende ikke er særligt følsomme. Effekter på leveren er kun set hos hunrotter. For effekter på nyrerne er der hos hanrotter observeret et nuleffektniveau (NOAEL) på omkring 200 mg/kg
(lgv.)/dag efter oral indgift af ethylenglycol via
foderet i 2 år.
Der blev ikke observeret effekter på nyrerne hos
forsøgsdyr, som havde indåndet dampe af ethylenglycol (12 mg/m3 kontinuert i 90 dage; 10 eller 57 mg/m3 i 8 timer/dag, 5 dage/uge i 6 uger),
men derimod tegn på effekter i lungerne hos nogle af dyrene.
Efter oral indgift af ethylenglycol (optil 1000
mg/kg lgv./dag) via foderet er der ikke set påvirkning af reproduktionen hos rotter, mens der
hos mus sås nedsat fertilitet samt påvirkninger af
afkommet ved indgift via drikkevandet ved doser
omkring 1640 mg/kg lgv./dag – NOAEL var 840
mg/kg lgv./dag.

Ved indgift af ethylenglycol (sonde) til drægtige
rotter er der i 2 studier set effekter på afkommet,
inklusiv misdannelser (teratogenicitet) ved doser
fra omkring 860 mg/kg lgv./dag, mens der i et
tredje studie ikke sås effekter ved doser op til
1250 mg/kg lgv./dag, ligesom der heller ikke er
set effekter efter indgift af ethylenglycol via foderet ved doser op til 1000 mg/kg lgv./dag. Mus
er tilsyneladende mere følsomme for ethylenglycols effekter på afkommet med et NOAEL for effekter på afkommet på omkring 150 mg/kg
lgv./dag, hvorimod kaniner tilsyneladende er ret
resistente med et NOAEL for effekter på afkommet på omkring 2000 mg/kg lgv./dag.
Efter inhalation (helkropseksponering) er der set
effekter på afkommet af rotter og mus ved koncentration fra omkring 1000 mg/m3, NOAEC var
150 mg/m3 for rotter og under 150 mg/m3 for
mus. I et efterfølgende inhalationsstudie på mus,
hvor kun næseregionen eksponeres, var NOAEC
for effekter på afkommet 1000 mg/m3.
Ved hudapplikation med ethylenglycol på mus
sås ingen effekter ved doser på op til omkring
3500 mg/kg lgv./dag.

på 10 idet der tages udgangspunkt i et LOAEC i
stedet for et NOAEC, og da kvaliteten af det anvendte studie er begrænset.
Luftkvalitetskriteriet beregnes til 0,012 mg/m3,
efter anvisningerne i den nyeste vejledning (MST
2006).
B-værdien fastsættes til 0,01 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
MST (2006). Vejledning om "metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i
jord, luft og drikkevand med henblik på beskyttelse af sundheden", vejledning nr. 9603/2006
Nielsen E. and Ladefoged O. (2006): Evaluation
of health hazards by exposure to ethylene glycol.
Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering,
Danmarks Fødevareforskning. Baggrundsrapport
udarbejdet for Miljøstyrelsen.

April 2006 ENI / TR/T/DFVF.
Undersøgelser for skadelige virkninger på generne (mutagenicitet og genotoksicitet) har givet negative resultater i de fleste undersøgelser.
Ethylenglycol var ikke kræftfremkaldende hos
rotter (op til 2000 mg/kg lgv./dag) eller mus (op
til 12000 mg/kg lgv./dag), som fik stoffet via foderet i 2 år.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Xn;R22.
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljø: 10 ppm (26 mg/m3).
IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
De kritiske effekter af ethylenglycol vurderes at
være effekterne set på nyrerne hos både mennesker og forsøgsdyr, effekterne set på afkommet
hos eksponerede forsøgsdyr, samt de irritative effekter set hos mennesker og dyr efter udsættelse
for ethylenglycol på dampform.
Et sundhedsmæssigt baseret luftkvalitetskriterium fastsættes med udgangspunkt i det laveste observerede effektniveau (LOAEC) på 12 mg/m3
for tegn på effekter i lungerne observeret hos
nogle forsøgsdyr, som havde indåndet dampe af
ethylenglycol kontinuerligt i 90 dage. Der anvendes en UFI på 10, idet mennesker kan være mere
følsomme end forsøgsdyr; en UFII på 10 for at
beskytte særligt følsomme mennesker; en UFIII

2-ETHYL-1-HEXANOL / 2-ETHYLHEXYL ACETAT
B-værdi: 0,1 mg/m3, hovedgruppe 2
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:
H3C
HO

CH2
CH

CH2

C

O

CH2

CH2

H3C
CH3

Hos mennesker er de eneste rapporterede sundhedsmæssige effekter af 2-ethyl-1-hexanol irritation af huden og øjnene. Hos erhvervsmæssigt
eksponerede er der derudover set symptomer som
hovedpine, svimmelhed, træthed og mavepine.

104-76-7 / 103-09-3
C8H18O / C10H20O2

CH2

CH2

CH3

CH2
CH

CH2

CH2
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CH3

O

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 2-Ethylhexylalkohol, octylalkohol /
eddikesyre 2-ethylhexylester, 2-ethyl-1-hexanol
acetat, 2-ethylhexanyl acetat, 2-ethylhexyl ethanoat, octylacetat. Molvægt: 130,2 / 172,3. Beskrivelse: Farveløse væsker med en sød duft.
Smeltepunkt: -76°C / -80°C. Kogepunkt: 184,3°C / 199°C. Massefylde: 0,83 g/ml /
0,87 g/ml. Damptryk: 0,36 mmHg (48 Pa) / 0,23
mmHg (31 Pa). Flammepunkt: 73-81°C / 88°C.
Vandopløselighed: 0,88 g/l / -. Omregningsfaktor
(i luft): 1 ppm = 5,3 mg/m3 / 1 ppm = 7,1 mg/m3.
Lugtgrænse: 0,4 - 0,7 mg/m3 / 0,5 - 1,5 mg/m3.

Forekomst og anvendelse
2-Ethyl-1-hexanol forekommer naturligt i kød og
planter. Det anvendes som aromastof i fødevarer.
Begge stoffer anvendes som opløsningsmidler. 2Ethyl-1-hexanol anvendes dog primært i fremstillingen af plastblødgørere.

Miljømæssige forhold
I luft reagerer begge stoffer med hydroxylradikaler med en halveringstid på ca. 30 timer. Fra jord
og vand fordamper begge stoffer, men er formodentlig også let nedbrydelige.

Optagelse, omdannelse og udskillelse

Den akutte giftighed af 2-ethyl-1-hexanol er lav i
forsøgsdyr. Hos forskellige gnavere er således
rapporteret en LC50-værdi højere end 1200
mg/m3, LD50-værdier fra 0,6 til 7 g/kg legemsvægt (lgv.) ved indtagelse via munden og LD50værdier fra 2 til 30 g/kg lgv. ved hudkontakt.
Flere dyreforsøg har bekræftet 2-ethyl-1hexanols irritative virkning på såvel hud og øjne
som åndedrætsorganer. Eksempelvis udviste mus,
rotter og marsvin irriterede øjne og åndedrætsorganer ved indånding af 2-ethyl-1-hexanol i en
koncentration på 1200 mg/m3 i løbet af 6 timer.
Endvidere sås en påvirkning af centralnervesystemet. Derimod observeredes hverken irritation
eller kliniske tegn på en påvirkning af centralnervesystemet i et 3 måneders forsøg med rotter,
som indåndede op til 636 mg/m3 af 2-ethyl-1hexanol 6 timer om dagen.
Hos mus og rotter, som fik 2-ethyl-1-hexanol
indgivet via munden, er der blevet observeret
skader på flere organer, specielt på leveren og
formaven. Flere forsøg indikerer, at 2-hexyl-1hexanol forårsager peroxisom proliferation i leveren, hvilket kan forklare de skadelige effekter set
i dette organ inklusiv en lav forekomst af cancer
hos hunmus, som havde fået 750 mg/kg lgv. af 2ethyl-1-hexanol i 1½ år. Intet tyder derimod på,
at 2-ethyl-1-hexanol skader generne, da stoffet
havde negativ virkning i de fleste in vitro og in
vivo forsøg med bakterie- eller pattedyrsceller.
Generelt anses mennesker for meget lidt følsomme over for peroxisom proliferation, hvorfor leverskaderne ikke anses for kritiske efter indånding af 2-ethyl-1-hexanol hos mennesker.

Dyreforsøg viser, at 2-ethyl-1-hexanol optages
efter indånding, indtagelse og hudkontakt. 2Ethyl-1-hexanol omdannes og udskilles hurtigt
(primært inden for 1 døgn). Udskillelsen foregår
fortrinsvis via urinen. 2-Ethylhexylacetat forventes at blive nedbrudt til eddikesyre og 2-ethyl-1hexanol.

2-Ethyl-1-hexanol kan forårsage fosterskader
(bl.a. misdannelser). Skaderne er dog kun blevet
observeret ved doser, som også påvirkede moderen. I et forsøg, hvor drægtige rotter indåndede 2ethyl-1-hexanol i en koncentration på 850 mg/m3
7 timer om dagen, var der ingen skader på fostrene.

Sundhedsmæssige effekter

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: -

Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): JECFA (FAO/WHO): 0,5 mg/kg lgv.

Grundlag for B-værdi
Der er kun få data for 2-ethylhexyl acetat. Stoffet
forventes at blive nedbrudt til eddikesyre og 2ethyl-1-hexanol. Derfor vurderes de to stoffer
under et.
De kritiske effekter af 2-ethyl-1-hexanol og 2ethylhexyl acetat ved udsættelse via udeluften
vurderes at være irritation af luftvejene, huden og
øjnene samt påvirkning af centralnervesystemet.
Ved beregning af den sundhedsmæssigt baserede
grænseværdi tages der udgangspunkt i et observeret nul-effektniveau (NOAEC) på 636 mg/m3 i
et 90 dages inhalationsforsøg i rotter, hvor der
hverken blev observeret systemiske eller lokale
effekter ved den højeste dosering. Dyrene blev
eksponeret 6 timer per dag i 5 dage om ugen. Da
den samlede dosis, og ikke koncentrationen af 2ethyl-1-hexanol i indåndingsluften, er af betydning for de systemiske effekter, omregnes
NOAEC på 636 mg/m3 til en kontinuert dosering
på 114 mg/m3. Da mennesker udsættes for 2ethyl-1-hexanol via mange kilder, tolereres kun et
bidrag på 10 % fra udeluften. Der anvendes en
UFI på 10, idet mennesker kan være mere følsomme end forsøgsdyr; en UFII på 10 for at beskytte særligt følsomme mennesker; en UFIII på 1
idet: a) Nul-effektniveauet er den højest testede
koncentration i et velgennemført 90 dages forsøg.
b) Hvis nul-effektniveauet omregnes til en dosering via munden, er denne dosis langt lavere end
de doser, som har forårsaget effekt i forsøg med
indgift via munden.
Den sundhedsmæssigt baserede grænseværdi beregnes til 0,1 mg/m3. Kvalitetskriteriet er opdateret i forhold til de nyeste retningslinier på området (MST, 2006).
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
(MST 1990).
2-Ethyl-1-hexanol og 2-ethylhexyl acetat har lave
lugtgrænser i luft. Den sundhedsmæssigt baserede grænseværdi på 0,1 mg/m3 skønnes imidlertid
at tage højde for eventuelle lugtgener.
B-værdien
for
2-ethylhexanol
og
2ethylhexylacetat som enkeltstoffer såvel som for
summen af de 2 stoffer fastsættes til 0,1 mg/m3 -

placering i hovedgruppe 2.

Reference
Berthelsen P. (2001): Evaluation of health hazards by exposure to 2-ethyl-1-hexanol / 2ethylhexyl acetate and estimation of a limit value
in ambient air. Institut for Fødevaresikkerhed og
Toksikologi, Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
MST (1990). Begrænsning af luftforurening fra
virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.
6 1990.
MST (2006). Vejledning om "metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i
jord, luft og drikkevand med henblik på beskyttelse af sundheden", vejledning nr. 9603/2006.
Juni 2001 PBT/IFT.

2-ETHYLHEXYLACRYLAT
B-værdi: 0,01 mg/m3

CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

103-11-7
C11H20O2

O
H2C CH C

Den akutte giftighed af 2-ethylhexylacrylat er lav
i forsøgsdyr. Hos mus er således rapporteret en
LC50-værdi højere end 7700 mg/m3, og LD50værdien for gnavere ligger i intervallet 4-13 g/kg
legemsvægt (lgv.) ved oral indgift.

O CH2 CH CH2 CH2 CH2 CH3
CH2 CH3

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Akrylsyre-2-ethylhexylester, 2ethylhexyl-2-propenat, 1-hexanol-2-ethylacrylat, oktylacrylat, 2-propensyre-2-ethylhexylester, 2-propensyreoktylester. Molvægt:
184,3. Beskrivelse: Farveløs væske med skarp og
muggen lugt. Smeltepunkt: -90°C. Kogepunkt:
213-218°C. Massefylde: 0,89 g/ml. Damptryk:
0,14 mmHg (19 Pa). Flammepunkt: 82-92 °C.
Vandopløselighed: 0,1 g/l. Octanol/vandfordeling
(logP): 3,67-4,32. Omregningsfaktor (i luft): 1
ppm = 7,66 mg/m3. Lugtgrænse: 0,55-1,36
mg/m3 (luft).

Forekomst og anvendelse
2-Ethylhexylacrylat forekommer ikke naturligt.
Stoffet anvendes i Danmark fortrinsvis i UVhærdende lakker.

Miljømæssige forhold
I luft reagerer 2-ethylhexylacrylat med hydroxylradikaler og ozon med en halveringstid på ca. 10
timer. Fra jord og vand vil 2-ethylhexylacrylat
primært fordampe.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Dyreforsøg viser, at 2-ethylhexylacrylat optages
efter indånding og indtagelse. Efter optagelse
fordeles 2-ethylhexylacrylat via blodet i hele
kroppen med de højeste doser målt i lever og nyrer. 2-Ethylhexylacrylat metaboliseres hurtigt, og
metabolitterne udskilles fortrinsvis via lungerne
og urinen.

Skader på næseslimhinden, nedsat kropsvægt,
døsighed og forandringer (som kunne tyde på leverskader) i forskellige biokemiske parametre
blev observeret i en undersøgelse af rotter eksponeret for 750 mg/m3 i 6 timer per dag, 5 dage per
uge i 90 dage. I samme forsøg blev der ikke observeret skadelige effekter ved den laveste koncentration på 75 mg/m3.
Hudirritation sås i flere længerevarende undersøgelser, hvor mus havde fået påsmurt 2ethylhexylacrylat på deres hud tre gange om ugen
igennem ca. 2 år. Øjenirritation blev påvist i en
undersøgelse i kaniner, men ikke bekræftet af en
anden tilsvarende undersøgelse.
Der er ikke fundet oplysninger om 2-ethylhexylacrylats effekt på reproduktion eller fosterudvikling.
2-Ethylhexylacrylat har formodentlig ingen skadelig virkning på generne, da stoffet havde negativ virkning i bakterietest, negativ eller tvivlsom
virkning i nogle pattedyrceller in vitro og negativ
virkning i en in vivo test for kromosomforandringer.
Godartede såvel som ondartede hudtumorer blev
observeret hos mus, som i ca. 2 år fik påsmurt 2ethylhexylacrylat på deres hud tre gange om
ugen. Tumorerne er formodentlig en følge af den
kronisk irriterede hud. Hos mus, som fik afbrudt
behandlingen efter 6 måneder, forsvandt de lokale hudskader nemlig hurtigt, og ingen tumorer
udviklede sig senere. Desuden sås ingen tumorer
i et lignende forsøg i en anden type mus, som var
mindre følsomme over for hudirritation.

Sundhedsmæssige effekter
Hos mennesker er de eneste rapporterede sundhedsmæssige effekter af 2-ethylhexylacrylat allergisk kontaktdermatitis og nældefeber.
Flere forsøg med marsvin har bekræftet 2-ethylhexylacrylats sensibiliserende virkning via kontakt med huden.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Xi;R37/38 R43
IARC (WHO): Gruppe 3, 2-ethylhexylacrylat
kan ikke klassificeres for kræftfremkaldende
virkning hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
De kritiske effekter af 2-ethylhexylacrylat efter

indånding vurderes at være sensibilisering via
huden og irritation/skadelig effekt på luftveje,
hud og øjne.
Et nul-effektniveau (NOAEL) kan ikke fastsættes
for 2-ethylhexylacrylats sensibiliserende virkning
ud fra de humane data eller forsøgene i marsvin.
Ved beregning af grænseværdien tages der derfor
udgangspunkt i et observeret nul-effektniveau
(NOAEL) på 75 mg/m3 for skader på næseslimhinden i et 90 dages inhalationsforsøg i rotter.
Der anvendes en SFI på 10, idet mennesker kan
være mere følsomme end forsøgsdyr; en SFII på
10 for at beskytte særligt følsomme mennesker;
en SFIII på 10, da: a) der mangler viden om effekter som følge af langtidseksponering; b) ingen data eksisterer for effekt på reproduktion eller fosterudvikling; c) sensibilisering via kontakt med
luftvejene kan muligvis forekomme, da 2ethylhexylacrylat er sensibiliserende ved hudkontakt.
Grænseværdien beregnes til 0,01 mg/m3.
2-Ethylhexylacrylat har en lav lugtgrænse i luft.
Grænseværdien på 0,01 mg/m3 skønnes imidlertid at tage højde for eventuelle lugtgener.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
B-værdien fastsættes til 0,01 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
Berthelsen P. (2000): Evaluation of health hazards by exposure to 2-Ethylhexyl acrylate and
estimation of a limit value in ambient air. Institut
for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for
Miljøstyrelsen.

Juni 2000 PBT/IFT.

ETHYLSILIKAT
3
B-værdi: 1 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

78-10-4
C8H20O4Si

Hos rotter, som indåndede 4250 mg/m3 ethylsilikat 7 timer 3-5 gange, sås skader på nyrerne og
let irritation af lungerne og næseslimhinden.
Der er ikke fundet data vedrørende effekter på
reproduktionsevnen, arvematerialet (mutagenicitet) eller kræftfremkaldende effekt.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: R10 Xn;R20 Xi;R36/37.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 85 mg/m3.

Grundlag for B-værdi

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Tetraethylorthosilikat, tetraethoxysilan, TES. Molvægt: 208,4. Beskrivelse: Farveløs, brændbar væske med skarp lugt. Smeltepunkt: <-85°C. Kogepunkt: 168°C. Massefylde:
0,93 g/ml. Damptryk: 2 mmHg (266 Pa). Flammepunkt: 37,2°C (cc). Vandopløselighed: Næsten uopløselig. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm
= 8,5 mg/m3. Lugtgrænse: 17 ppm (luft).

Forekomst og anvendelse
Ethylsilikat anvendes i forskellige coatningsprodukter (vejr-, syre-, og varmebestandige produkter).

Miljømæssige forhold
Der er ikke fundet data.

Optagelse, omdannelse og udskillelse

Kritiske effekter hos mennesker anses for at være
irritation af næseslimhinden og øjnene. Dette
understøttes af fund i dyreforsøg, hvor der tillige
er set tegn på nyreskader. Irritative effekter er
rapporteret hos mennesker eksponeret for
omkring 2125 mg/m3, men ikke for omkring 720
mg/m3. Med henblik på beregning af en grænseværdi vurderes 720 mg/m3 som et nul-effektniveau (NOAEL) for irritative effekter. Der anvendes en SFI på 1, da humane data benyttes; en
SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme
mennesker; en SFIII på 50, pga. det meget ringe
datagrundlag, og da ethylsilikat måske kan give
nyreskader hos mennesker. Grænseværdien beregnes til 1,4 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 1 mg/m3 - placering i hovedgruppe 2.

Der er ikke fundet data.

Sundhedsmæssige effekter
For mennesker er rapporteret, at dampe af
ethylsilikat var ekstremt irriterende for øjne og
næseslimhinden ved 25500 mg/m3, mens 2125
mg/m3 kun gav meget svag irritation. Lugt kunne
opfattes ved 720 mg/m3 En koncentration på
5950 mg/m3 blev angivet som uudholdelig i mere
end 30 minutter.

Reference
Mortensen I. og Nielsen E. (1996): Evaluation of
health hazards by exposure to ethyl silicate and
estimation of a limit value in ambient air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen.
Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Maj 1996 ENI/IT.
For rotter er rapporteret en LD50 på 6270 mg/kg
og en LCLo på 34000 mg/m3 (4 timer).
Nyreskader samt effekter i luftvejene, inklusive
lunger, er set hos rotter og mus eksponeret for
1700-3400 mg/m3 i 4 uger.

FLUORIDER, UORGANISKE FORBINDELSER
B-værdi: 0,001 mg F/m3
Fluorider er en gruppe kemiske forbindelser, der
indeholder fluoridionen, eksempelvis simple
fluorider, komplekse fluorider, mineraler. Dette
datablad omhandler toksiciteten af fluoridionen
og omfatter kun de uorganiske fluorider, hvorfra
fluoridionen let frigøres i luftvejene og dermed
kan optages. Det skal understreges, at den fastsatte B-værdi ikke omfatter hydrogenfluorid.

Forekomst og anvendelse
Fluor er et grundstof, der forekommer på oxidationstrinene 0 og -1. Fluor findes naturligt i mineraler som flusspat (CaF2 90-95%), kryolit (Na3AlF6) og fluorapatit ([Ca3(PO6)2]3CaF2). Natriumfluorid forekommer også naturligt.
Fluorider anvendes primært i stålindustrien, kemisk industri samt glas- og keramikindustrien.

Miljømæssige forhold
Fluorider i miljøet stammer fra naturlige kilder
(vulkanudbrud, frigørelse fra klipper og mineraler) såvel som fra antropogene kilder.
Fluorider forekommer i luften primært i form af
hydrogenfluorid. Den naturlige baggrundskoncentration er af størrelsesorden 0,5 ng/m3, mens
koncentrationen kan være væsentligt højere nær
punktkilder.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Fluorid optages let efter indånding. Vandopløselige fluorider optages let og fuldstændigt efter
indtagelse, mens mindre vandopløselige fluorider
optages i ringere grad. Efter optagelse fordeles
fluorid til hele organismen. Omkring 99% er
bundet reversibelt i knogler og tænder. Fluorid
udskilles primært via urinen.

Sundhedsmæssige effekter
Fluor er muligvis et essentielt sporstof for mennesker, men et dagligt behov har ikke kunnet angives. Den almene befolkning får primært fluorid
via mad og drikkevand. Daglig indtagelse varierer fra område til område, værdier fra 0,2 til 5-6
mg/dag er rapporteret.
Akutte forgiftninger efter inhalation af fluorider
ses kun sjældent.
Når fluorid ophobes i knoglerne, bliver disse
skøre. Denne tilstand kaldes fluorose. Symptomerne er smerter i knogler og led samt begrænset
bevægelighed. I svære tilfælde kan tilstanden
være invaliderende. Fluorose ses også i form af

skader på tandemaljen. Imidlertid beskytter fluorid også mod udvikling af caries ved at tandemaljen bliver hårdere. Fluorose ses generelt ikke
hos arbejdere udsat for fluorid i koncentrationer
under 2,5 mg/m3 i luften.
Hos arbejdere beskæftiget i aluminiumindustrien
er beskrevet effekter på luftveje og lunger.
Irritative effekter er rapporteret ved koncentrationer omkring 5-10 mg/m3. Ved fluoridkoncentrationer ned til omkring 0,5 mg/m3 er set øget
forekomst af hoste og nysen, nedsat lungefunktion samt forekomst af astma og lungekræft.
Imidlertid har de pågældende arbejdere også
været udsat for andre stoffer med effekter på
luftveje og lunger (hydrogenfluorid, svovldioxid,
støvpartikler, tjærestoffer, radon). Det kan
således ikke vurderes, i hvilken grad de uorganiske fluorider bidrager til de beskrevne effekter i
luftvejene.
Der er ingen inhalationsundersøgelser på dyr.
Efter oral indgift af fluorider til både forsøgsdyr
og til husdyr ses primært fluorose.
Fluorider passerer fra moderen over i fosteret.
Der er ikke set fosterskader hos mennesker. Hos
forsøgsdyr (rotter, kaniner) er der set fosterskader
ved doser, som også gav toksiske skader på
moderdyrene.
Tests på bakterier og insekter samt in vivo undersøgelser har ikke afsløret skadelige virkninger på
generne (mutagenicitet og genotoksicitet). Forsøg
med pattedyrceller har vist genskader ved fluoridkoncentrationer, der også er celletoksiske, men
ikke ved lavere koncentrationer. Data tyder
således på, at fluorider ikke har mutagene eller
genotoksiske egenskaber.
Hos arbejdere er der observeret øget forekomst af
lungekræft. Imidlertid var der i de pågældende
undersøgelser ikke taget højde for faktorer, der
kan sløre resultaterne ("confounding factors").
Der er ikke fundet sammenhæng mellem forekomst af kræft hos mennesker og koncentrationen af fluorid i drikkevand. I et enkelt forsøg er
der hos hanrotter set forekomst af knoglekræft.
Alt i alt tyder data på, at fluorider ikke er kræftfremkaldende.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering:

kaliumfluorid: T;R23/24/25.
natriumfluorid: R32 T;R25, Xi;R36/38.
Jord: 20 mg F/kg jord, for fri fluorid.
Drikkevand: 1,5 mg F/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljø: 2,5 mg F/m3. Der
kan være fastsat andre værdier for specifikke forbindelser.
IARC (WHO): Fluorider kan ikke klassificeres
for kræftfremkaldende virkning hos mennesker,
gruppe 3. Der er begrænset bevis for mennesker
samt i dyreforsøg.

Grundlag for B-værdi
Fluorose vurderes som værende den kritiske
effekt efter inhalation af uorganiske fluorider.
Fluorose ses generelt ikke hos arbejdere, hvor
koncentrationen af fluorid i arbejdsmiljøet (luften) er under 2.5 mg/m3.
Der er hos arbejdere set effekter på luftvejene
ved koncentrationer ned til omkring 0,5 mg/m3.
På grund af forekomst af andre stoffer med
lignende effekter på luftvejene kan der imidlertid
ikke siges noget om sammenhængen mellem
disse effekter og koncentrationen af uorganiske
fluorider i luften.
Med henblik på beregning af en grænseværdi betragtes 2,5 mg F/m3 som et overordnet LOAEL
(laveste observerede effekt niveau).
Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i
LOAEL på 2,5 mg F/m3. Der anvendes en SFI på
1, da humane data anvendes; en SFII på 10 for at
beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII på
20, fordi der tages udgangspunkt i et LOAEL i
stedet for et NOAEL (nul-effekt niveau), da
LOAEL er usikkert fastlagt, da der ikke foretages
en omregning af LOAEL til en LOAEL for
kontinuert eksponering, og da der er usikkerhed
omkring hvilke niveauer der kan give effekter på
luftvejene. Da mennesker primært udsættes for
fluorid fra andre kilder end luft (f.eks. mad og
drikkevand), tolereres et bidrag af eksponeringen
fra udeluften på 10%. Grænseværdien beregnes
til 0,0013 mg F/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,001 mg F/m3 - placering i hovedgruppe 2, uorganisk støv. Det understreges, at B-værdien ikke omfatter hydrogenfluorid.

Reference
Nielsen E. (1997): Evaluation of health hazards
by exposure to inorganic fluorides and estimation
of limit values in ambient air, drinking water and

soil. Instituttet for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Januar 1997 ENi/IFT.

FORMALDEHYD
B-værdi: 0,01 mg/m3, hovedgrp. 1

CAS nr: 50-00-0
Bruttoformel:
Strukturformel:

Optagelse, omdannelse og udskillelse
CH2O
H
│
C=O
│
H

Ved indånding deponeres formaldehyd i de øvre
luftveje p.g.a. stoffets meget høje reaktivitet og
vandopløselighed. Egentlig absorption til blodbanen er ikke registreret, idet formaldehyd p.g.a
dets høje reaktivitet formodes at reagere med
makromolekyler i luftvejenes slimlag og med
overfladestrukturer på de yderste cellelag i
slimhinden.

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Molvægt: 30,03 Beskrivelse: farveløs gas med stikkende og irriterende lugt Kogepunkt: -21°C. Massefylde: 0,82 g/ml. Damptryk:
3284 mmHg (438 kPa) Vandopløselighed:
letopløselig i vand Octanol/vandfordeling (logP)
: 0,35 Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm =
1,23 mg/m3. Lugtgrænse: 0,18 mg/m3 (luft);
50 mg/l (vand).

Sundhedsmæssige effekter
Lugt og irritation af øvre luftveje og øjenslimhinder er karakteristiske effekter af formaldehyd.
I befolkningen er der store forskelle m.h.t.
følsomheden over for formaldehyd, men generelt
optræder begyndende irritation ved niveauer over
100 µg/m3. Særlig følsomme (personer med
hyperreaktive luftveje) kan dog evt. erfare
symptomer ved lavere niveauer.

Forekomst og anvendelse
Formaldehyd er naturligt forekommende i miljøet. Således dannes formaldehyd ved organismens almindelige stofskifte. Formaldehyd findes
naturligt i levnedsmidler: frugt og grøntsager (360 mg/kg), kød og fisk: 6-20 mg/kg, skaldyr:
1.100 mg/kg.
Formaldehyd anvendes som et industrielt kemikalie (ofte anvendes som udgangsprodukt en
koncentreret vandig opløsning indeholdende ca.
35% formaldehyd). Formaldehyd anvendes i lime
bl.a. i produktion af spånplader og krydsfiner
samt i tekstil-, læder-, gummi-, og cementindustrien. Formaldehyd anvendes til fiksering af
biologisk materiale, til desinfektion, og som
konservering i en lang række kosmetiske produkter.

Miljømæssige forhold
I miljøet forekommer formaldehyd i luften da
trafikudstødningens organiske forbindelser indeholder ca. 5-12% formaldehyd. Indhold af
kulbrinter i luften medfører sekundær dannelse af
formaldehyd ved fotokemiske reaktioner. I
byområder ligger formaldehydniveauer generelt i
intervallet 1-20 µg/m3.
Formaldehyd i atmosfæren nedbrydes ved fotokemiske reaktioner med en halveringstid på få
dage.

Formaldehyd kan medføre allergisk betinget
overfølsomhed ved hudkontakt, hvorimod indånding ikke anses at medføre luftvejsallergi.
Fra befolkningsundersøgelser er der mistanke om
at formaldehyd i arbejdsmiljøet kan medføre
kræft i næsehulen hos personer der har været
udsat for formaldehyd igennem længere tid.
I dyreforsøg har formaldehyd udvist klar kræftfremkaldende effekt i næsehulen hos rotter der
igennem 2 år var eksponeret for 7 mg/m3 og
opefter. Der er fundet et meget stejlt dosisresponsforløb for den kræftfremkaldende effekt,
idet ca. 50% af forsøgsdyrene udviklede
næsecancer ved 18 mg/m3, mens denne effekt
ikke er registreret ved niveauer under 7 mg/m3.
Vedvarende irritation af næseslimhinden anses
for at være en forudsætning for udvikling af
tumorer og den efterfølgende udvikling af kræft.
Tegn på irritationstegn, celleskader og ændringer
i
næseslimhinden
er
ikke
fundet
i
næseslimhinden hos rotter ved eksponeringsniveauer under 2.5 mg/m3.
Formaldehyd er fundet mutagent i in vivo forsøg
med rotter og i in vitro forsøg med bakterier og
humane celler.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: T (giftig); R23/24/25 (giftig ved

indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse).
C (ætsende); R34 (ætsningsfare).
Carc3 (kræftfremkaldende); R40 (mulighed for
varig skade på helbred).
R43 (Kan give overfølsomhed ved kontakt med
huden).
B-værdi (hidtidige): 0,02 mg/m3
Jord: 75 mg/kg.
M.h.t. afdampning tages hensyn til B-værdien.
Drikkevand: 50 µg/l
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 0,4 mg/m3
IARC (WHO): Kategori 2A: Sandsynligt kræftfremkaldende hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
Luftvejs- og øjenirritation samt kræftfremkaldende effekt anses for at være de akutte kritiske
effekter for formaldehyd. Gentagen irritation
anses at fremme stoffets kræftfremkaldende
effekt og er i dyreforsøg fundet at være en
forudsætning for udvikling af kræft i
næseslimhinden.
Fra humane data vides at irritationseffekter typisk
optræder ved niveauer over 0,1 mg/m3, hvorfor
denne værdi betragtes som et nul-effektniveau for
den almindelige befolkning. En sundhedsbaseret
grænseværdi for akut eksponering kan beregnes
til 0,01 mg/m3, idet der anvendes en
sikkerhedsfaktor, SFI på 1, da udgangspunktet er
humane data; en SFII på 10 for at beskytte særligt
følsomme mennesker; og en SFIII på 1, da
udgangspunktet er et nul-effekt-niveau.
Med udgangspunkt i denne værdi kan der
beregnes
en
sundhedsmæssig
baseret
grænseværdi for kronisk udsættelse på 0,001
mg/m3, idet der i stedet for en SFIII på 1 anvendes
en SF3 på 10, for yderligere at beskytte mod
kronisk udsættelse og stoffets kræftfremkaldende
effekt.
På baggrund af ovenstående fastsættes en Bværdi for formaldehyd til 0,01 mg/m3 med
placering i hovedgruppe 1. Overholdelse af
denne
B-værdi
anses
at
tilsikre
et
gennemsnitsniveau for kronisk udsættelse, der er
ligger under den sundhedsmæssigt baserede
grænseværdi for kronisk udsættelse for stoffet.

Reference
Larsen PB (1999): Evaluation of health hazards
by exposure to formaldehyde and estimation of a
limit value in ambient air. Institut for Føde-

varesikkerhed og Toksikologi, Veterinær- og
Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
Juli 1999 PBL/ 13kt.

FURFURAL
3
B-værdi: 0,002 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

98-01-1
C5H4O2

irritation af øjne og luftveje ved udsættelse for
furfuraldampe i koncentrationer omkring 20 til
64 mg/m3.
For rotter er der rapporteret en LC50-værdi på 175
ppm (700 mg/m3) ved 6 timers eksponering.
I korttidsundersøgelser af rotter er der primært set
effekter på øjne og luftveje (irritation, tåreflåd,
næseblødning,
respirationsbesvær)
ved
koncentrationer omkring 150 mg/m3 i 1 time per
dag, 5 dage per uge i op til 30 dage.

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 2-furalaldehyd, 2-furancarboxaldehyd, 2-formylfuran. Molvægt: 96,08. Beskrivelse: Klar, farveløs, olieagtig væske med stikkende,
aromatisk lugt som af bitre mandler. Smeltepunkt: -36,5°C. Kogepunkt: 161,8°C (v. 760
mmHg). Massefylde: 1,1598 g/ml. Damptryk: 1
mmHg (133 Pa) (v. 20°C). Flammepunkt: 60°C
(closed cup), 68°C (open cup). Vandopløselighed: 83 g/l (v. 20°C). Octanol/vandfordeling
(logP): 0,41. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm =
4,0 mg/m3. Lugtgrænse: 0,078 ppm (0,3 mg/m3)
(luft).

Forekomst og anvendelse
Furfural forekommer naturligt i mange frugter og
grøntsager. Furfural anvendes hovedsageligt som
opløsningsmiddel. Et mindre anvendelsesområde
er som aromastof i levnedsmidler.

Miljømæssige forhold
Furfural i luften stammer hovedsageligt fra
afbrænding af fyrretræer samt brunkulsbriketter.
Der er ingen oplysninger om koncentrationsniveauer eller nedbrydningsforhold.

I to længerevarende undersøgelser blev der hos
hamstere observeret irritation af øjne og næse
samt skader på næseslimhinden (hyperplastisk
atrofi af lugtepitelet) eksponeret for 2165 mg/m3 i
6 timer per dag, 5 dage per uge i 13 uger. Ved
den laveste koncentration på 77 mg/m3 blev der
ikke observeret effekter.
Der er ikke fundet oplysninger vedrørende
effekter på reproduktion eller fosterudvikling.
Det kan ikke fastslås, hvorvidt furfural har
skadelige virkninger på generne (genotoksicitet
og mutagenicitet). Furfural havde negativ virkning i bakterietests, positiv virkning i nogle
pattedyrceller in vitro, men negativ virkning i de
udførte in vivo tests.
Furfural er blevet undersøgt for kræftfremkaldende virkning efter indånding hos hamstere. Der
blev ikke fundet tegn på kræftfremkaldende
virkning efter eksponering for 970-1550 mg/m3 i
1 år.
Efter oral dosering af furfural er der hos mus set
øget forekomst af levertumorer og hos hanrotter
øget forekomst af galdevejstumorer. Undersøgelserne har imidlertid ikke givet anledning til,
at IARC har klassificeret furfural som muligt
kræftfremkaldende hos mennesker.

Reguleringer / vurderinger
Optagelse, omdannelse og udskillelse
Hos mennesker optages furfural næsten fuldstændigt efter indånding. Furfural omdannes til
furansyre som kobles til glycin. Koblingsproduktet udskilles i urinen. Halveringstiden er
estimeret til omkring 2 timer.

Sundhedsmæssige effekter
De humane data er yderst sparsomme. I en enkelt
undersøgelse er der hos arbejdere observeret

Klassificering: T;R23/25.
B-værdi: hovedgruppe 2, tabel 8.
Jord: 4 mg/kg.
Drikkevand: 3 μg/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 2 ppm (7,9 mg/m3).
IARC (WHO): Gruppe 3, furfural kan ikke
klassificeres for kræftfremkaldende virkning hos
mennesker.

Grundlag for B-værdi
Den kritiske effekt af furfural efter indånding
vurderes at være irritation af øjne og luftveje.
Denne effekt er set hos arbejdere ved udsættelse
for furfuraldampe i koncentrationer omkring 20
til 64 mg/m3. Der er ikke fundet et nul-effektniveau (NOAEL). 20 mg/m3 betragtes som det
laveste observerede effektniveau (LOAEL). Der
anvendes en SFI på 1, da humane data benyttes;
en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme
mennesker; en SFIII på 100, da et LOAEL
benyttes og er usikkert fastlagt, og da der er
usikkerhed om hvorvidt furfural kan give genskader og have kræftfremkaldende virkning. Da
mennesker primært udsættes for furfural via
indtagelse af levnedsmidler tolereres et bidrag på
kun 10% fra udeluften. Grænseværdien beregnes
til 0,002 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,002 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 1, dvs. furfural flyttes fra hovedgruppe 2 til hovedgruppe 1 (som følge af usikkerheden om, hvorvidt furfural kan give genskader og have kræftfremkaldende virkning hos
mennesker).

Reference
Nielsen E. (1995): Evaluation of health hazards
by exposure to furfural and estimation of limit
values in ambient air, soil and drinking water.
Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Februar 1996 ENI/IT.

GLUTARALDEHYD
B-værdi: 0.001 mg/m3

CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

111-30-8
C5H8O2
OHC-CH2-CH2-CH2-CHO

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Glutardialdehyd, glutaral, pentandial. Molvægt: 100,12. Beskrivelse: farveløs
væske. Smeltepunkt: -14°C. Kogepunkt: 187189°C. Massefylde: 1,061 g/ml. Damptryk: 16-25
mmHg (2,1-3,3 kPa). Flammepunkt: 71°C.
Vandopløselighed: Blandbar. Octanol/vandfordeling (logP): -0,22. Omregningsfaktor (i luft): 1
ppm = 4,2 mg/m3. Lugtgrænse: 0.04 ppm (luft).

Forekomst og anvendelse
Glutaraldehyd forekommer ikke naturligt.
Glutaraldehyd som bactericid i bl.a. kosmetik,
fikseringsmiddel ved elektronmikroskopi og til
sterilisering af medicinsk udstyr.

Miljømæssige forhold
Der er ikke fundet oplysninger herom.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Glutaraldehyd reagerer med kroppens proteiner,
der hvor stoffet først kommer i kontakt, og der er
tilsyneladende kun en ringe optagelse af stoffet i
kroppen. Glutaraldehyds metabolisme er ikke
kendt, men man formoder, at stoffet nedbrydes til
CO2 via carboxylsyredannelse.

Sundhedsmæssige effekter
Hos mennesker virker glutaraldehyd irriterende
på slimhinder. Koncentrationer på omkring 0,1
mg/m3 har således forårsaget irritation og tilstopning af luftveje samt øjenirritation.
Der er beskrevet en række tilfælde, hvor
eksponering for dampe af glutaraldehyd har
forårsaget erhvervsbetinget astma. Tilfælde, hvor
hudkontakt med glutaraldehyd har forårsaget
hudsensibilisering, er også kendt.
LC50-værdier (4 timer) for glutaraldehyd dampe
på omkring 0.1-0.8 mg/l er rapporteret for rotter.
Histopatologiske forandringer i næse og svælg er
set hos rotter udsat for 2 mg/m3 og hos mus udsat
for 1 mg/m3. For mus er der rapporteret RD50værdier på 11 og 58 mg/m3.
For rotter er der fundet et NOAEL på 0,5 mg/m3
og hos mus et LOAEL på 0,26 mg/m3 for
histopatologiske forandringer i luftvejene efter

indånding af glutaraldehyd i 13 uger; disse effekter er lig de effekter, der ses efter indånding af
formaldehyd.
Et to-generations reproduktionsstudie på rotter
har ikke afsløret skadelige effekter (op til 1000
ppm i drikkevandet), og der er ikke set fosterskader ved doser op til 750 ppm i drikkevandet
hos rotter eller op til 45 mg/kg lgv./dag hos
kaniner.
I undersøgelser for mutagenicitet har glutaraldehyd vist positiv effekt i cellekulturer (in vitro),
men ikke i levende dyr (in vivo), derfor anses
glutaraldehyd ikke for at være genotoksisk hos
mennesker.
I et mortalitetsstudie blev der ikke observeret
øget forekomst af kræft hos arbejdere udsat for
koncentrationer op til 0,7 mg/m3.
Undersøgelser af glutaraldehyds eventuelle
kræftfremkaldende effekt ved indånding hos
rotter og mus pågår.
En carcinogenicitetsundersøgelse, hvor rotter fik
op til 1000 ppm glutaraldehyd i drikkevandet i to
år, har ikke givet anledning til at vurdere glutaraldehyd som kræftfremkaldende.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: T;R23/25 C;R34 R42/43 N;R50
Grænseværdi, arbejdsmiljø: 0,2 ppm (0,8 mg/m3).

Grundlag for B-værdi
Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i det
laveste observerede effektniveau (LOAEL) på
0,1 mg/m3 for øjen- og slimhindeirritation. Der
anvendes en SFI på 1, da humane data anvendes;
en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme
mennesker; en SFIII på 10 idet der anvendes et
LOAEL og ikke et NOAEL og fordi et NOAEL
for en eventuel udvikling af erhvervsbetinget
astma ikke kendes. Grænseværdien beregnes til
0,001 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,001 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 1, da stoffet har toksikologisk store
ligheder med formaldehyd, der er placeret i
hovedgruppe 1.

Reference
Jelnes JE og Nielsen E (1998): Evaluation of
health hazards by exposure to glutaraldehyde and
estimation of a limit value in ambient air. Institut
for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport
udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Marts 1998 JJE/IFT.
Juli 1998 ENi/IFT.

*

HYDROGENCYANID / CYANIDER
3
B-værdi: 0,06 mg/m
*

Cyanider er fællesbetegnelsen for alle forbindelser, hvori cyanidgruppen -CN indgår. Cyanider
kan inddeles i flere klasser. Dette datablad
omfatter kun hydrogencyanid samt simple cyanider, der let dissocieres i vand under frigørelse af
cyanidioner (f.eks. alkalicyanider, calciumcyanid). Disse forbindelser vil i dette datablad være
omfattet af betegnelsen cyanid.

Hydrogencyanid:
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

74-90-8
HCN
H-C≡N

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Cyanbrinte, blåsyre, formonitril.
Molvægt: 27,03. Beskrivelse: Farveløs gas med
en svag karakteristisk lugt af bitre mandler.
Smeltepunkt: -13,24°C. Kogepunkt: 25,7°C.
Massefylde: 0,6994 g/ml. Damptryk: 620 mmHg
(82,6 kPa). Flammepunkt: -17,8°C. Vandopløselighed: blandbar. Octanol/vandfordeling (logP):
0,66. pKa-værdi: 9,2. Omregningsfaktor (i luft): 1
ppm = 1,12 mg/m3. Lugtgrænse: 0,58 ppm (luft).

Forekomst og anvendelse
Hydrogencyanid anvendes i produktionen af
mellemprodukter især i plastindustrien, men også
til produktion af syntetiske fibre, cyanidsalte og
nitriler. Andre anvendelsesområder inkluderer
bekæmpelsesmidler. Saltene anvendes især i
galvaniske virksomheder.

Miljømæssige forhold
Cyanider i miljøet stammer dels fra industrien
dels fra bilers udstødning og som nedbrydningsprodukt ved brand i plastikmaterialer.
I luften over landområder er der målt værdier på
omkring 0,2 μg/m3 hydrogencyanid. Hydrogencyanid fjernes fra luften ved reaktion med
hydroxylradikaler.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Cyanid optages let og meget hurtigt efter indånding, indtagelse og ved hudkontakt. Hos mennesker optages op til 75% gennem lungerne efter
indånding. Cyanid fordeles hurtigt i hele kroppen, omdannes hurtigt til thiocyanat, som udskilles med urinen.

Sundhedsmæssige effekter
Cyanid er en af de hurtigst virkende gifte, der
kendes. Eksponeringsvej, total dosis samt eksponeringstid er alle faktorer, der influerer på
hvilke virkninger, der ses samt rækkefølge, grad
og varighed af disse.
For mennesker har indånding af hydrogencyanid
300 mg/m3 medført øjeblikkelig død. Indånding
af 200 mg/m3 i 10 min eller 120-150 mg/m3 i 3060 min har ligeledes medført døden. En koncentration på 55-65 mg/m3 er blevet angivet som det
maksimale, man kan indånde i 1 time uden risiko
for alvorlige virkninger. Indånding af 6-15 mg/m3
har medført mathed, hovedpine, rysten, smerter
og kvalme. Indånding af omkring 5 mg alkalicyanider/m3 har medført irritation og sårdannelse
samt næseblod.
I epidemiologiske undersøgelser af arbejdere
udsat for 7-17 mg/m3 er der beskrevet effekter
som mave-tarmgener, samt påvirkning af centralnervesystemet og skjoldbruskkirtelen.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering:
Hydrogencyanid: Fx;R12 Tx;R26.
Hydrogencyanid, salte heraf, undt. komplekse
salte som jerncyanider: Tx;R26/27/28 R32.
B-værdi: 0,06 mg/m3 (hydrogencyanid; cyanider,
uorg. støv, målt som CN).
Jord: Syreflygtig cyanid, 10 mg CN-/kg. Total
cyanid 500 mg CN-/kg.
Drikkevand: Syreflygtig cyanid, 20 μg CN-/l.
Total cyanid, 50 μg CN-/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet:
Hydrogencyanid: 5 mg/m3 H.
Cyanider, alkalimetal (som CN): 5 mg/m3 H, er
varslet ændret til 5 mg/m3 HL (L = loftværdi).

Grundlag for B-værdi
For cyanid vurderes de akut toksiske virkninger
at være den kritiske effekt. For hydrogencyanid
er der observeret effekter ned til 6 mg/m3 og for
alkalicyanider ned til omkring 5 mg/m3. 6 mg/m3
betragtes som det laveste observerede effekt
niveau (LOAEL) for både hydrogencyanid og
alkalicyanider. Der anvendes en SFI på 1, da
humane data benyttes; en SFII på 10 for at
beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII på
10, da et LOAEL benyttes. Grænseværdien
beregnes til 0,06 mg/m3.

En grænseværdi baseret på lugtgrænsen i luft
(0,58 ppm) kan ved MST's beregningsmodel
(10% af befolkningen kan med 85% sandsynlighed lugte stoffet) beregnes til 0,06 mg/m3.
Den nuværende B-værdi for hydrogencyanid og
cyanider (uorganisk støv, målt som CN) er fastsat
til 0,06 mg/m3 - placering i hovedgruppe 2. De
foreliggende data giver ikke umiddelbart
anledning til at ændre B-værdi eller placering i
hovedgruppe.

Reference
Nielsen E. (1995): Evaluation of health hazards
by exposure to cyanide and estimation of a limit
value in ambient air. Instituttet for Toksikologi,
Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

September 1995 ENI/IT.

ISOPROPANOL
3
B-værdi: 1 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

67-63-0
C3H8O
CH3-CHOH-CH3

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Isopropylalkohol, 2-propanol, propanol-2. Molvægt: 60,09. Beskrivelse: Farveløs,
flygtig, brandbar væske med en svag ethanol/
acetone-lignende lugt. Smeltepunkt: -88,5°C.
Kogepunkt: 82,5°C Massefylde: 0,785. Damptryk: 44,25 mmHg (5,9 kPa). Flammepunkt:
17,2°C. Vandopløselighed: Blandbar. Octanol/vandfordeling (logP): 0,05. Omregningsfaktor (i
luft): 1 ppm = 2,45 mg/m3. Lugtgrænse: 22 ppm
(54 mg/m3) (luft).

Forekomst og anvendelse
Isopropanol forekommer i naturen som et produkt af mikrobiel nedbrydning af organisk affald.
Isopropanol benyttes i industrien som opløsningsmiddel, men benyttes også i medicinske
produkter (eks. som antiseptisk-middel) samt i
husholdningen (eks. til affedtning) og tillige i
produkter til personlig pleje (eks. aftershave og
cremer). Isopropanol benyttes desuden som
ekstraktionsmiddel i fødevarer og som aromastof
i drikkevarer.

Miljømæssige forhold

me, opkastning, mavesmerter, synsforstyrrelser,
delirium, bevidsthedssløring, koma og død.
Frivillige udsat for dampe af isopropanol i 3-5
min. noterede let grad af irritation af øjne, næse
og hals ved 980 mg/m3.
Daglig oral indtagelse af op til 6,4 mg isopropanol/kg lgv. i seks uger har hos mennesker ikke
vist en skadelig effekt.
Hos rotter er rapporteret LC50-værdier i intervallet 39-55 g/m3 efter 8 timers inhalation.
LD50-værdier for gnavere ligger i intervallet 4-8
g/kg lgv. ved oral indgift.
Daglig oral indgift af isopropanol (0,87-2,5 g/kg
lgv.) i 12 uger medførte en dosis-relateret vægtøgning af lever, nyrer og binyrer hos rotter. I
dette forsøg blev det laveste effekt niveau
(LOAEL) fundet ved den laveste dosis i forsøget
(0,87 g/kg lgv. per dag). I et andet forsøg resulterede en daglig oral indgift på 2,3 g/kg lgv. i en
vækstreduktion hos hunrotter. I disse to forsøg
samt i et tredje med lignende koncentrationer af
isopropanol havde stoffet ingen andre skadelige
effekter.
Der er ikke fundet fosterbeskadigende effekt af
isopropanol i forsøg med rotter.
Der foreligger kun få undersøgelser af isopropanols kræftfremkaldende og genotoksiske effekt,
disse har alle været negative.

I atmosfæren nedbrydes isopropanol ved reaktion
med hydroxylradikaler. Isopropanol er mobilt i
jord. Da det er et flygtigt stof, vil en afdampning
fra jordoverflade og vand hurtigt ske.
Grundet isopropanols lave octanol/vand fordelingskoefficient (log P) forventes en akkumulering i fisk og andre akvatiske organismer ikke.
Ligeledes forventes en adsorption af isopropanol
til sedimentet eller organiske materialer heller
ikke.

Klassificering: F;R11.
B-værdi:1 mg/m3 (propanoler).
Jord: afdampningskriterie: 1 mg/m3.
Drikkevand: 300 μg/l.
Grænseværdi arbejdsmiljøet: 490 mg/m3.
SCF/EU: ADI: 1,5 mg/kg lgv.

Optagelse, omdannelse og udskillelse

Grundlag for B-værdi

Isopropanol optages og fordeles hurtigt via blodet
i hele kroppen. En langt overvejende del af det
indtagne isopropanol omdannes i leveren til
acetone. Udskillelse af ikke omdannet isopropanol samt acetone sker primært via lungerne.

Sundhedsmæssige effekter
Den akutte giftighed af isopropanol er lav både i
mennesker og forsøgsdyr. Ved forgiftning ses de
kendte symptomer ved alkoholforgiftning: kval-

Reguleringer / vurderinger

Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i de
irritative effekter observeret hos frivillige udsat
for dampe af isopropanol ved en koncentration på
980 mg/m3, denne koncentration betragtes som
det laveste observerede effektniveau (LOAEL).
Der anvendes en SFI på 1, da humane data
benyttes; en SFII på 10 for at beskytte særligt
følsomme mennesker; en SFIII på 10, da et
LOAEL benyttes. Grænseværdien beregnes til
9,8 mg/m3.

En grænseværdi baseret på lugtgrænsen i luft (22
ppm) beregnes ved MST's beregningsmodel
(10% af befolkningen kan med 85% sandsynlighed lugte stoffet) til 5 mg/m3.
Den nuværende B-værdi for propanoler er fastsat
til 1 mg/m3 (på baggrund af lugtgrænsen på 2,6
ppm for n-propanol) - placering i hovedgruppe 2.
De foreliggende data giver ikke umiddelbart
anledning til at ændre denne B-værdi eller til at
ændre placering i hovedgruppe. B-værdien omfatter fortsat også isopropanol.

Reference
Strube MS (1995): Evaluation of health hazards
by exposure to isopropanol and estimation of a
limit value in ambient air. Instituttet for toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport
udarbejdet Miljøstyrelsen.

Marts 1995 MS/IT.
September 1996 ENI/IT.

Kulbrinteblandinger bl.a. til tøjrens
B-værdi: 1 mg/m3, hovedgruppe 2
Luftkvalitetskriterie: 0,6 mg/m3
Der anvendes en række forskellige
kulbrinteblandinger som rensevæske til tøjrens.
Blandingerne er karakteriseret ved at de består af
forskellige isomerer af mættede kulbrinter
(isoalkaner = isoparaffiner) uden indhold
(< 1%) af aromatiske kulbrinter.
Dette datablad dækker følgende blandinger:
Cobersol B56, Actrel 1156 D, Isopar H.
Stofferne er defineret med CAS-nr.: 64742-48-9
og betegnelsen naphtha (råolie)
hydrogenbehandlet tung. Benævnes ofte som
aromatfri mineralsk terpentin. Består af en
blanding af mættede alifatiske og cycloalifatiske
C6-C13 isoalkaner.
Actrel 3356D.
CAS-nr.: 90622-57-4. C9-C12 isoalkaner
Actrel 3363D.
CAS-nr.: 90622-58-5. C11-C15 isoalkaner.
Shellsol TK og Shellsol DSC.
CAS nr.: 64741-65-7; naphtha (råolie) tung
alkylat. Overvejende forgrenede C9-C12 alkaner.
Shellsol D70.
CAS nr.: 64742-47-8; destillater (råolie)
hydrogenbehandlede lette.
C9-C16 kulbrinter, primært alkaner.
Dry Clean Solvent CR15,
CAS nr.: 68551-17-7. C10-C13 isoalkaner
(isoparaffiner).
Halpaclean UN,
CAS nr.: 1120-21-4.
Undecan (C11-alkan).

Fysisk-kemiske egenskaber
For de anførte kulbrinteblandinger angives
følgende intervaller for nedenstående parametre:
Kogepunktsinterval: 65-230°C (CAS 64742-489); 150-290°C (øvrige). Massefylde: 0,740,83g/ml. Damptryk: 2,3-9 mmHg (CAS 6474248-9); 0,0008-1,5 mmHg (øvrige); Vandopløselighed: < 1 g/l (CAS 64742-48-9); < 0,15 mg/l.
(øvrige). Octanol/vandfordeling (logP): 2,1-6
(CAS 64742-48-9); 3,3- 8,7 (øvrige) Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 5,25-6,0 mg/m3
(CAS 64742-48-9).

Lugtgrænse: 7 mg/m3 (luft) (CAS 64742-48-9).

Forekomst og anvendelse
Mineralsk terpentin anvendes som rensevæske,
affedtningsmiddel, og som opløsningsmiddel i en
række produkter, fx malervarer etc. De øvrige
kulbrinteblandinger der er identiske med de
tungere fraktioner i aromatfri mineralsk terpentin
forventes at have tilsvarende
anvendelsesområder.

Miljømæssige forhold
Ved anvendelse og udslip i miljøet foregår der i
stor udstræknng afdampning til luften.
Kulbrinterne udvaskes kun i ringe udstrækning
p.g.a. lav vandopløselighed. Stofferne anses for
at være bionedbrydelige.
Oktanol/vandfordelings-koefficienten angiver et
vist potentiale for bioakkumulering.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Dampe fra blandingerne optages i forbindelse
med indånding. Ved hudkontakt må forventes en
vis optagelse gennem huden. Efter optagelse sker
en hurtig fordeling til kroppens øvrige væv (især
fedtholdige væv/ organer). I forsøgsdyr er der
påvist fordeling af de enkelte kulbrinter til
fedtvæv, hjerne, lever og nyrer. Efter fordelingen
har fundet sted udskilles kulbrinterne langsomt
fra kroppen med en halveringstid hos mennesker
på ca. 46 timer. Ved gentagen udsættelse vil der
således ske en vis ophobning i kroppen.
Udskillelse gennem urinen finder sted efter
kemisk omdannelse i kroppen, mens uomdannede
kulbrinter udskilles med udåndingsluften.

Sundhedsmæssige effekter
Der haves et stort erfaringsgrundlag fra
mennesker som har været udsat for forskellige
kulbrinteblandinger sv.t. aromatholdig mineralsk
terpentin. I forsøg med mennesker har man ved
en koncentration i luften på 600 mg/m3 registreret
reversible akutte effekter med øjenirritation,
svimmelhed, beruselse, hovedpine og træthed.
Ved epidemiologiske undersøgelser har man
ligeledes registreret disse effekter. Ved gentagen,
længerevarende eksponering udvikler disse
symptomer sig til et mere kronisk symptomkompleks, og der kan optræde skader på centralnervesystemet, hvilket bl.a. giver sig til kende
ved nedsat mental og intellektuel formåen i

dagligdagen og i forbindelse med klinisk
testning. I sværere tilfælde kan der opstå
varierende grader af kronisk hjerneskade. Den
arbejdsmiljømæssige eksponering vurderes i
disse tilfælde at have ligget på gennemsnitsniveauer ned til omkring 150-240 mg/m3.
I forbindelse med hudkontakt antages den
affedtende egenskab af kulbrinterne at være
årsagen til udvikling af hudreaktioner med
rødmen, hævelse og hududslet. Hudreaktioner er
bl.a. set hos personer der har båret nyrenset tøj,
der stadig var fugtigt p.g.a. restindhold af
kulbrinterensevæsken.
Dyreeksperimentelle og humane data vedrørende
evt. kræftfremkaldende effekt og fosterskadende/
reproduktionsskadende effekt er mangelfulde, og
data giver således hverken anledning til at
frikende eller underbygge en evt. mistanke m.h.t
disse effekter. Der er generelt ikke fundet
mutagene effekter af mineralsk terpentin i
korttidstest.

Reguleringer / vurderinger
Som repræsentant for ovennævnte
kulbrinteblandinger anføres nedenfor regulering
for aromatfri mineralsk terpentin
(CAS nr. 64742-48-9)
Klassificering: Xn;R65 (Sundhedsskadelig, kan
give lungeskade ved indtagelse). Klassificeringen
Carc2;R45 (kan fremkalde kræft) kan udelades
når det dokumenteres at benzenindholdet er
under 0,1 vægtprocent. Sædvanligvis vil
kulbrinteblandingerne, hvor aromaterne fjernes
ved hydrogenering indeholde betydelig lavere
niveauer (< 0,002 vægtprocent benzen).
B-værdi: 1 mg/m3 for dampe (for CAS 64742-489) og for øvrige alkaner herunder heptan og
octan). I forbindelse med aerosoler anvendes Bværdien for mineralsk olietåge 0,003 mg/ m3.
Drikkevand: 10 µg/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 1 mg/m3 (som
mineraloliepartikler).

at adskille langtidseffekter fra påvirkning med
aromatiske og alifatiske/ alicykliske kulbrinter,
hvorfor WHO´s (1996) vurdering for mineralsk
terpentin er relateret til såvel de aromatholdige
som de aromatfrie kvaliteter.
Der tages udgangspunkt i WHO´s vurdering, der
angiver 240 mg/m3 som et nedre niveau der ved
lang tids udsættelse (>13 år) i arbejdsmiljøet kan
medføre skader på centralnervesystemet.
Ved omregning fra arbejdsmiljøudsættelse til
vedvarende gennemsnitlig udsættelse opnås et
gennemsnitsniveau på: 240 mg/m3 x 8t/24t x
5d/7d = 57 mg/m3.
I forhold til dette niveau anvendes der en
sikkerhedsfaktor; UF2 på 10 for at beskytte
særligt følsomme grupper og en sikkerhedsfaktor
UF3 på 10 for at tage hensyn til at
udgangspunktet for beregningen er et
effektniveau, for de manglende data vedr. bl.a.
kræftfremkaldende og reproduktionstoksiske
effekter, samt for det forhold at effekterne er set i
tilknytning til udsættelse for primært
aromatholdige kulbrinteblandinger.
Luftkvalitetskriteriet beregnes herudfra til 0,6
mg/m3.
B-værdien sættes til 1 mg/m3 med placering i
hovedgruppe 2, idet værdien dels er i
overensstemmelse med luftkvalitetskriteriet og
dels i forvejen er gældende for aromatfri
mineralsk terpentin samt for en række alifatiske
alkaner.

Referencer
WHO (1996). White spirit (Stoddard Solvent).
Environmental Health Criteria no. 187.
International Programme on Chemical Safety,
WHO, Geneve pp 186.
Nielsen, E & Larsen PB (2001).
Kulbrinteblandinger - rensevæsker til tøjrens.
Udvidet datablad. Udarbejdet af
Fødevaredirektoratet og Miljøstyrelsen.

Grundlag for kvalitetskriterier
Som udgangspunkt for beregning af et
kvalitetetskriterie anvendes viden om mineralsk
terpentin og påvirkning af centralnervesystemet.
Dette vurderes relevant da den alifatiske og
alicykliske fraktion i mineralsk terpentin kan
sidestilles med de nævnte kulbrinteblandinger,
der anvendes til rensevæsker. Generelt vurderes
det at aromationdholdet i mineralsk terpentin har
betydning for irritative effekter fra hud og
slimhinder i øjne og luftveje. M.h.t. skadelige
effekter på centralnervesystemet er det vanskeligt
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KVARTÆRE AMMONIUM FORBINDELSER
B-værdi: 0,005 mg/m3
Gruppe III: Alkyl [di- and tri- chlorobenzyl]
dimethyl ammonium forbindelser, f.eks.:

Fysisk-kemiske egenskaber
Kvaternære ammoniumforbindelser (KA) er en
samlet betegnelse for en gruppe af kationiske
overfladeaktive stoffer. Der er tale om en syntetisk fremstillede forbindelser, der som fællestræk
har en lang hydrofobisk alkylgruppe, dog af varierende længde. Gruppen af KA kan inddeles i fire grupper:
Gruppe I: Ligekædede alkyl eller hydroxyalkyl
kvaternære ammonium forbindelser.
(f.eks. CAS no.124-03-8, Hexadecyl ethyl dimethyl ammonium bromide; CAS no. 1119-977 ,Tetradecyl trimethyl ammonium bromide;
CAS no. 57-09-0, Hexadecyl trimethyl ammonium bromide; CAS no. 112-03-8, Octadecyl
trimethyl ammonium chloride; CAS no. 112002-1, Octadecyl trimethyl ammonium bromide;
CAS no. 1119-94-4, Dodecyl trimethyl ammonium bromide.)
:

CH3
C16H33

N+

CH3, Br-

CH3
Hexadecyl trimethyl ammonium bromid
(CTAB)

CH3
C14H29

N+

CH2

C6H3Cl2, Cl-

CH3
Tetradecyl dimethyl dichlorobenzyl ammonium
chlorid
Gruppe IV: Heterocycliske ammonium forbindelser, f.eks.:

C16H33, ClN+

Hexadecylpyridinium chlorid (cetylpyridinium
chlorid)
KA forekommer som hvide, krystallinske pulvere. De kortkædede former er let opløselige i vand,
men ikke i organiske opløsningsmidler. Med stigende kædelængde øges opløseligheden i organiske opløsningsmidler, mens vandopløseligheden
falder.

Forekomst og anvendelse
Gruppe II: Alkyl dimethyl benzyl ammonium
forbindelser.
(f.eks. CAS no. 139-08-2, Tetradecyl dimethyl
benzyl ammonium chloride (Benzalkonium
chloride); CAS no. 122-18-9, Hexadecyl dimethyl benzyl ammonium chloride.)

KA er ikke naturligt forekommende forbindelser,
men syntetiseres industrielt. De har et bredt anvendelsesområde og benyttes bl.a. som desinfektions- og rengøringsmidler, i deodoranter og hårplejemidler og som konserveringsstoffer i lægemidler. De benyttes normalt i koncentrationer
mellem 0,01 og 0,1 %.

Miljømæssige forhold
CH3
C14H29

N+

CH2

C6H5, Cl-

CH3
Tetradecyl dimethyl benzyl ammonium chlorid
(benzalkonium chlorid)

KA stammer hovedsageligt fra udledning til spildevand. Forbindelserne synes let bionedbrydelige. Nedbrydningen er dog afhængig af alkylkædelængden. Jo flere og jo længere alkylkæder des
mindre bionedbrydelighed.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Optagelse i organismen efter indtagelse af KA
gennem munden samt ved hud- og slimhindekontakt kan finde sted, men sandsynligvis kun i ringe

grad. KA metaboliseres muligvis i et vist omfang
i organismen, men metabolitter er ikke identificeret. Efter indtagelse gennem munden udskilles
størstedelen af KA via fæces.

Sundhedsmæssige effekter
KA udløser irritationseffekter, når de i tilstrækkelige høje koncentrationer kommer i kontakt med
hud og slimhinder. Det er derfor den aktuelle
koncentration af KA snarere end den totale
mængde af indtaget stof, som afgør om der udløses en toksisk reaktion.
Der er påpeget en mulig sammenhæng mellem
inhalation af KA-holdig luft og udvikling af luftvejslidelser hos mennesker. Der foreligger dog
intet endeligt bevis.
Indtagelse af KA i opløsninger på 10-15% (100400 mg/kg) har i flere tilfælde forårsaget dødsfald blandt mennesker. Dødsårsagen har været
ætsning af fordøjelseskanalens slimhinder.
På baggrund af testning af forskellige KA, kan
det antages, at de forskellige KA udviser samme
toksikologiske egenskaber. Koncentrationer på
0,1 % eller derunder forårsager ikke skadelige effekt på intakt hud. Ved koncentrationer herover,
kan fremkaldes hudirritation. Koncentrationer
under 0,1 % er dog fundet at kunne forårsage hudirritation hos personer med hudlidelser. Hvad
angår slimhinder (øjenslimhinder) er det fundet,
at niveauer på 0,01 % eller lavere ikke forårsager
skader.
Det er vist, at visse KA kan forårsage allergi hos
mennesker, men sandsynligheden for at raske
personer udvikler allergi er ringe.
Fire timers eksponering af rotter med en gruppe
II KA i koncentrationer på 50-290 mg/m3 (i form
af ultrasmå støvpartikler i luften) gav anledning
til død samt forbigående luftvejsproblemer, øjenirritation, næseflåd. LC50-værdien kunne fastsættes til 90 mg/ m3. Et 14 ugers studie i rotter har
vist, at eksponering for benzalkonium chlorid i en
koncentration på 9,9 g/m3 via luften (på aerosolform) ikke forårsagede toksiske effekter.
Hos flere dyrearter er det vist, at indtagelse af
drikkevand eller foder med KA i koncentrationer
på 0,03-0,06% kan medføre nedsat legemsvægt.
Ved højere doser fremkaldes effekter i mavetarmkanalen. 0,01 % er uden toksisk effekt.
Gruppe I og II KA er undersøgt for reproduktions- og fosterbeskadigende egenskaber i flere dyrearter. Der blev ikke påvist toksiske effekter.
Hovedparten af de undersøgelser, der er udført
for at afsløre evt. genotoksisk effekt er negative.
Langtidsforsøg med gruppe II KA (såvel hudkontakt- som fodringsforsøg) viser ingen tegn på car-

cinogen effekt.
På baggrund af de toksikologiske data, kan det
fastslås, at den kritiske effekt af KA er den irritative effekt på hud og ydre såvel som indre slimhinder.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Visse gruppe II KA (C8-C18):
Xn;R21/22 C;R34 N;R50.
Kosmetik: Indholdet af visse gruppe I og II KA
(C8-C18) må ikke overskride en koncentration på
0,1%.

Grundlag for B-værdi
Humane data indikerer, at KA kan give anledning
til luftvejsirritation, men det foreliggende datamateriale kan ikke benyttes til at fastsætte en
sundhedsmæssigt baseret grænseværdi.
Grænseværdien fastsættes derfor på baggrund af
inhalationsstudier i rotter. Dels et korttids-studie
(gruppe IV KA), hvor død samt forbigående luftvejsproblemer, øjenirritation, næseflåd blev observeret ved det laveste dosisniveau (50 mg/m3
som støv).
Ved beregning af grænseværdien tages udgangspunkt i det laveste dosis niveau (som i dette tilfælde også er effektniveau) på 50 mg/m3. Der anvendes en SFI på 10, idet vurderingen er baseret
på dyredata og det antages, at mennesker kan være mere følsomme end forsøgsdyr; en SFII på 10
for også at beskytte den mest følsomme gruppe af
befolkningen; en SFIII på 100 idet dødsfald blev
observeret selv på laveste dosisniveau og værdien
er fastsat på baggrund af et 4 timers eksponeringsstudie.
Grænseværdien beregnes til 0,005 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
(MST 1990).
B-værdien fastsættes til 0,005 mg/m3 - placering
i hovedgruppe 2

Reference
Thorup I. (1999): Evaluation of health hazards by
exposure to Quaternary ammonium compounds
(QACs) and estimation of a limit value in ambient air. Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport
udarbejdet for Miljøstyrelsen.
MST (1990). Begrænsning af luftforurening fra

virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.
6 1990.
December 1999 ITh/IFT.

Limonen
B-værdi: 0,1 mg/m3 (lugtbaseret), hovedgruppe 2

CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

5989-27-5
C10H16

Stoffet oxideres i mennesker primært til p-ment-1en-8,9-diol, der udskilles via nyrerne i form af
glukuronidet. Flere arter af forsøgsdyr metaboliserer
stoffet primært til perillyl-derivater. d-Limonen-1,2epoxid dannes i meget ringe omfang. De fleste
metabolitter udskilles i løbet af 24 timer efter
eksponeringen.

Sundhedsmæssige effekter
Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Carven; cyclohexen, 4-isopropenyl-1methyl-1; (+)-4-isopropenyl-1-methylcyclo-hexen;
d-limonen; D-(+)-limonen; (+)-R-limonen; d-pmentha-1,8-dien; p-mentha-1,8-dien, (R)-(+); (R)-1methyl-4-(1-methyl-ethen-yl)-cyclohexen. Molvægt:
136,23 Beskrivelse: Farveløs væske med
karakteristisk citrusagtig lugt. Smeltepunkt: 74,35°C, - 75°C. Kogepunkt: 178°C (760 mmHg).
Massefylde: 0,8411 g/ml (ved 20°C) . Damptryk:
1,43 mmHg (190 Pa) (ved 20°C). Flammepunkt:
48°C. Vandopløselighed: 13,8 mg/l ved 25°C
(praktisk
taget
uopløselig
i
vand).
Octanol/vandfordeling (logP): 4,2. Omregningsfaktor
(i luft): 1 ppm = 5,66 mg/m3. Lugtgrænse: 0,2-0,4
mg/m3 (luft).

Forekomst og anvendelse
d-Limonen er naturligt forekommende i æteriske
olier fra citrusskaller (op til 85 %) samt i vegetabilsk
terpentin (<5 % og uden angivelse af enantiomer
form). d-Limonen har længe været brugt som
aromastof i føde- og drikkevarer. d-Limonen bruges
desuden i parfumer og til parfumering af husholdningsprodukter. d-Limonen har i stigende
omfang været brugt som organisk opløsningsmiddel
til erstatning for chlorerede hydrocarboner og CFCstoffer samt til affedtning.

Miljømæssige forhold
d-Limonen er fundet i målelige koncentrationer såvel
inde- som udendørs; gennemsnitsværdier indendørs
fra 8 µg/m3 i Berlin til 140 µg/m3 i Norditalien og
udendørs op til 2 µg/m3 i Los Angeles.
d-Limonen oxideres hurtigt ved udsættelse for
atmosfærens ilt.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
d-Limonen absorberes godt via lungerne (op til 70%)
og via mave-tarmkanalen (>80%) hos mennesker.
Der er modstridende oplysninger vedr. absorption
ved hudkontakt, men værdierne er generelt lave i
forhold til absorption via lungerne.

d-Limonen har meget lav akut oral og dermal
toksicitet i forsøgsdyr med LD50-værdier omkring
5000 mg/kg legemsvægt (lgv.). Der er ingen
oplysninger vedrørende akut toksicitet efter
inhalation.
Hos mennesker sås nedsat vitalkapacitet (2%) efter
inhalation af 450 mg/m3 d-limonen. Der var hverken
irritative
symptomer
eller
effekter
på
centralnervesystemet.
Hos mus udsat for 6090 mg/m3 d-limonen sås nedsat
respirationsfrekvens (50%). En reaktionsblanding af
272 mg/m3 d-limonen og 4 ppm ozon resulterede
ligeledes i en nedsat respirationsfrekvens (33%), en
effekt der blev yderligere forværret ved en
efterfølgende udsættelse for d-limonen alene.
Ufortyndet d-limonen er moderat hudirriterende hos
både mennesker og kaniner.
d-Limonen i ren, uoxideret form er ikke hudsensibiliserende, men efter reaktion med luftens oxygen
danner der et kraftigt kontaktallergen.
Forsøg over længere tid er kun foretaget med oral
dosering. Hos rotter er den fremherskende effekt en
påvirkning af nyrerne (kun hanrotter, forekomst af
hyalindråber via α2u-globulin mekanismen, som er
specifik for hanrotter). Denne effekt er således ikke
relevant for mennesker, der ligesom hunrotter, mus
samt andre forsøgsdyr ikke danner disse specielle
globuliner (andre lignende globuliner har vist sig
ikke at kunne give effekten). Andre effekter set efter
gentagen indgift i forsøgsdyr var let reduceret
tilvækst og foderindtag. Hos hunde, der fik op til
1000 mg/kg lgv./dag i 6 måneder, sås forøget
nyrevægt, men ingen histologiske forandringer i
nyrerne.
d-Limonen har ikke vist reproduktionsskader i
forsøgsdyr ved nogen form for eksponering. Der er
ingen data vedrørende påvirkning af fertiliteten.
Fosterpåvirkning i form af forsinket prænatal
udvikling er kun set ved orale doser, der tillige er
toksiske for moderdyrene (rotter, mus og kaniner,
NOAEL 591 mg/kg lgv./dag).

Hverken d-limonen eller d-limonen-1,2-epoxid har
vist genotoksiske eller mutagene egenskaber i in vivo
eller in vitro forsøg.
Der er ingen data med hensyn til carcinogenicitet hos
mennesker. d-Limonen-1,2-epoxid har kun givet
tumorer i nyrer hos hanrotter (via α2u-globulin
mekanismen, en mekanisme der er irrelevant for
mennesker).

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: R10 Xi;R38 R43 N;R50/53
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: ppm (mg/m3): IARC (WHO): Gruppe 3, der er ikke tilstrækkelig
evidens til at klassificere d-limonen som
kræftfremkaldende hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
Et sundhedsmæssigt baseret kvalitetskriterium i luft
beregnes med udgangspunkt i et observeret nuleffektniveau (NOAEC) på 450 mg/m3 for irritative
effekter hos mennesker. Der anvendes en UFI på 1,
da humane data anvendes; en UFII på 10 for at
beskytte særligt følsomme mennesker; en UFIII på 10
idet datagrundlaget for luftkvalitetskriteriet ikke er
fyldestgørende.
Det sundhedsmæssigt baserede kvalitetskriterium i
luft beregnes til 4,5 mg/m3.
d-Limonen har en lav lugtgrænse i luft. Værdier er
rapporteret i litteraturen fra omkring 0,006 til 5,6
mg/m3. Den sundhedsmæssigt baserede B-værdi
vurderes ikke at kunne tage højde for eventuelle
lugtgener som følge af udledning af d-limonen.
Ved bestemmelse af lugtgrænsen af et akkrediteret
laboratorium, kan lugtgrænsen for både d-limonen og
l-limonen bestemmes til henholdsvis 0,24 og 0,34
mg/m3. Ved et niveau på 1/3 af lugtgrænsen vil
maksimalt 1-5 % af befolkningen kunne fornemme
lugten, hvorfor B-værdien fastsættes til 0,1 mg/m3 placering i hovedgruppe 2.

Reference
Nielsen E., Ladefoged O. and Søborg I. (2006).
Evaluation of health hazards by exposure to dlimonene.
Afdeling
for
Toksikologi
og
Risikovurdering,
Danmark
Fødevareforskning.
Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
Arne Oxbøl (2006). Determination of the odour
threshold for limonene. Bestemmelse udarbejdet for
Miljøstyrelsen.
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MAGNESIUM, UORGANISKE FORBINDELSER
B-værdi: 0,08 mg/m3
Uorganiske magnesiumforbindelser er ofte vandopløselige forbindelser, undtagelser er magnesiumoxid (MgO) og magnesiumcarbonat (MgCO3),
der begge er uopløselige i vand.

Forekomst og anvendelse
Magnesium er det ottende hyppigste grundstof på
jorden og udgør ca. 2,5% af jordskorpen. Det
forekommer bl.a. i mineralerne brucit, dolomit,
magnesit og olivin, der alle anvendes til fremstilling af magnesiummetal. Den største kilde til
fremstilling af metallisk magnesium er de ca.
0,13% magnesium, der findes i havvand. Magnesium fremstilles herfra ved en elektrolytisk
proces.
Metallisk magnesium bruges i bil-, fly-, båd-,
maskin- og værktøjsfabrikation. Magnesiumoxid
anvendes til fremstilling af ildfast materiale og i
legeringer, samt i den farmaceutiske industri som
syrehæmmer (antacid) og laxativ sammen med
aluminiumoxid (magnesiapulvere). Magnesiumcarbonat anvendes som fyldstof i papir, i kosmetik og i brandsikre- og isoleringsmaterialer.
Magnesiumforbindelser findes i kød, kornprodukter, grøntsager og mælk.

Miljømæssige forhold
Magnesiumsalte forkommer naturligt i hav- og
ferskvand samt i jord.
Der er ikke fundet danske målinger af magnesium i luften, men nær produktions- og forarbejdningssteder kan der forekomme magnesium i
luften.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Opløselige magnesiumsalte optages let fra mavetarmkanalen, og ved indånding. Voksne personer
indtager ca. 300 mg Mg per dag, og kroppen
indeholder ca. 25 g magnesium. Magnesiumionen indgår som cofaktor ved en lang række enzymatiske processer bl.a. alle processer, hvor ATP
er involveret. Optaget overskydende magnesium
udskilles med urinen, idet nyrerne regulerer kroppens magnesiumbalance.
Uopløselige magnesiumforbindelser optages ikke
fra mave-tarmkanalen. Efter indånding af uopløselige magnesiumforbindelser kan der ske
aflejring i lungerne.

Sundhedsmæssige effekter
Der er ikke fundet nyere undersøgelser til belysning af de sundhedsmæssige effekter af mag-

nesium. I følge undersøgelser fra 1942 gav koncentrationer mellem 0,08 og 0,7 mg Mg/m3 i luften ikke metalrøgsfeber, mens fine partikler af
magnesium (forbindelse ikke opgivet) i luften
under skæring, fyldning eller stødning af støbeforme kan forårsage slimhindeirritation.
Der er ikke fundet dyreforsøg til belysning af
magnesiums toxicitet.

Reguleringer / vurderinger
Drikkevand: 50 mg Mg/l
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: Magnesiumoxid: 6
mg Mg/m3.

Grundlag for B-værdi
Der foreligger ikke humane data eller dyredata,
der er velegnede til fastsættelse af en sundhedsmæssigt baseret grænseværdi. Da der samtidig
ikke er påvist væsentlige effekter ved lang tids
eksponering for magnesiumsalte, betragtes uorganiske magnesiumsalte, som støv i øvrigt med en
B-værdi på 0,08 mg/m3.

Referencer
Beliles RP (1994). The metals. 20 Magnesium.
In: Clayton GD & Clayton FE. Patty's Industrial
Hygiene and Toxicology. 4th edition, volume 2,
part C. New York: John Wileys & Sons, 20972106.
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Maleinsyreanhydrid
B-værdi: 0,0002 mg/m3, hovedgruppe 2
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

108-31-6
C4H2O3

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 2,5-furandion. Molvægt: 98,06. Beskrivelse: farveløse eller hvide evt. nåleformede
krystaller med skarp lugt. Smeltepunkt: 53°C.
Kogepunkt: 202°C (sublimerer). Massefylde:
1,48 g/ml. Damptryk: meget varierende værdier
angivet i litteraturen. Flammepunkt: 103°C.
Vandopløselighed: 550 g/l. Octanol/vandfordeling (log P): kan ikke bestemmes. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,08 mg/m3. Lugtgrænse:
0,5 ppm (luft).

Forekomst og anvendelse
Maleinsyreanhydrid er et syntetisk stof, som produceres ved katalytisk iltning af hydrocarboner.
Maleinsyreanhydrid anvendes udelukkende som
intermediær ved fremstillingen af en lang række
stoffer, især umættede polyesterresiner.

Miljømæssige forhold
Maleinsyreanhydrid er ikke fundet i det ydre miljø, og forventes at hydrolyseres til maleinsyre
ved kontakt med luft eller jord.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Ud fra effekter set i dyreforsøg vides det, at maleinsyreanhydrid kan optages ved indånding og
via indtagelse gennem munden, hvorimod optagelsen gennem huden synes at være begrænset.
Omdannelsen i organismen er ikke undersøgt,
men det formodes at hydrolyse til maleinsyre er
den primære nedbrydningsvej.

Sundhedsmæssige effekter
Maleinsyreanhydrid er stærkt hudirriterende.
Støv eller dampe forårsager irritation af slimhinder i øjne, næse og luftveje. Gentagen udsættelse
kan føre til udvikling af astma.
I forsøgsdyr er maleinsyreanhydrid fundet moderat toksisk med en oral LD50-værdi på 235 mg/kg
og en dermal LD50-værdi på 2620 mg/kg, mens
inhalation af op til 199 mg/m3 i 6 timer ikke medførte dødsfald.

I kaniner sås stærk hud- og øjenirritation.
Der er ikke fundet data for allergifremkaldende
egenskaber.
I forsøg med rotter, hamstere og rhesusaber med
gentagen udsættelse via indånding i 4 uger og 6
måneder var det primære fund læsioner i luftvejene med et laveste effektniveau (LOAEC) på 1.1
mg/m3, mens der ikke sås systemiske effekter,
bortset fra nedsat legemsvægt.
Ved gentagen oral udsættelse af rotter via foderet
igennem 90 dage eller 183 dage sås nyrebetændelse med et nul-effektniveau (NOAEL) på 40
mg/kg/dag og et LOAEL på 100 mg/kg/dag. Nyreskade (nekrose af nyrevæv) sås også i
forældredyrene i et to-generationsstudie ved 150
mg/kg/dag, hvor maleinsyreanhydrid blev givet
med sonde. Et 2-års forsøg med rotter samt et 90dages forsøg i hunde med dosering via foder viste
ikke nyreeffekter.
Der sås ikke effekter på frugtbarheden hos rotter i
et to-generationsstudie, hvor maleinsyreanhydrid
blev givet med sonde, dog var frugtbarheden i
kontrolgruppen atypisk lav. Den eneste skade på
udviklingen sås i første kuld af første generation i
form af let nedsat legemsvægt, der sås samtidig
markant toksicitet hos forældredyrene.
Mht. skader på arveanlæg viste maleinsyreanhydrid ingen effekt i en bakterietest (Ames test),
mens en test (kromosomaberration) i pattedyrceller in vitro og in vivo var henholdsvis positiv og
negativ. For begge de to sidstnævnte tests gælder,
at det ikke kan vurderes, om testene var udført på
en måde, som muliggør en utvetydig tolkning af
resultaterne.
Maleinsyreanhydrid viste ikke kræftfremkaldende effekt i et forsøg med rotter, som havde fået
stoffet via foderet i 2 år.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Xn;R22 C;R34 R42/43.
B-værdi: 0,001 mg/m3 (MST 2002).
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljø: 0,4 mg/m3.
IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
De humane data er ikke velegnede med henblik
på fastsættelse af et sundhedsmæssigt baseret
luftkvalitetskriterium.

Et sundhedsmæssigt baseret luftkvalitetskriterium beregnes med udgangspunkt i den laveste
observerede effektkoncentration (LOAEC) på
1,1 mg/m3 for skader i luftvejene hos forsøgsdyr.
Der anvendes en UFI på 10, idet mennesker kan
være mere følsomme end forsøgsdyr; en UFII på
10 for at beskytte særligt følsomme mennesker;
og en UFIII på 50, idet der anvendes et effektniveau frem for et NOAEC, og på grund af en mulig allergifremkaldende effekt af stoffet.
Luftkvalitetskriteriet beregnes til 0,0002 mg/m3.
Kvalitetskriteriet er opdateret i forhold til de nyeste retningslinier på området (MST, 2006).
B-værdien fastsættes til 0,0002 mg/m3 - placering
i hovedgruppe 2.

Referencer
Østergaard G., Nielsen E. and Ladefoged O.
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to maleic anhydride. Afdeling for Toksikologi og
Risikovurdering, Danmark Fødevareforskning.
Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
MST (2002). B-værdivejledningen. Vejledning
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MST (2006). Vejledning om "metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i
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MANGAN
3
B-værdi: 0,001 mg Mn/m
Mangan er et grundstof, der forekommer i oxidationstrinene 0, +2, +4 og +7, hvoraf +4 er den
almindeligste form i naturen.

Forekomst og anvendelse
I naturen forekommer mangan mest som mangandioxid. Denne brydes og reduceres med kul til
ferromangan, der anvendes til fremstilling af
stållegeringer. Ca. 90% af de 24 millioner ton
mangan, der brydes, anvendes til dette formål.
Resten anvendes til fremstilling af tørbatterier,
som antibankemiddel i benzin, i dyrefoder, som
gødningsstof, til vitaminpiller, og til visse pesticider.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering:
Mangandioxid: Xn; R20/22.
Mangansulfat: Xn;R48/20/22.
B-værdi: Hovedgruppe 2, tabel 3.
Drikkevand: 0,02 mg Mn/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 2,5 mg Mn/m3,
foreslået nedsat til 0,2 mg Mn/m3.
IARC (WHO): Manganforbindelser er ikke vurderet selvstændigt.

Grundlag for B-værdi

Optagelse, omdannelse og udskillelse

Den kritiske effekt af mangan er den neurotoksiske effekt, hvor 1 mg Mn/m3 vurderes som et
overordnet laveste observerede effektniveau
(LOAEL) i mennesker for otte timers eksponering. Ved omregning til vedvarende eksponering fås et LOAEL på 0,2 mg Mn/m3. Der
anvendes en SFI på 1, da humane data benyttes;
en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme
mennesker; en SFIII på 20, da et LOAEL benyttes
og er usikkert fastlagt. Grænseværdien beregnes
til 0,001 mg Mn/m3.

Efter indånding vil manganforbindelser blive
aflejret i lungerne, hvorfra der foregår en langsom optagelse. Manganforbindelser optages kun i
ringe grad (3%) via mave-tarmkanal. Absorberet
mangan udskilles væsentligst med galden.

For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.

Sundhedsmæssige effekter

B-værdien fastsættes til 0,001 mg Mn/m3 - placering i hovedgruppe 2 fastholdes.

Miljømæssige forhold
Den væsentligste eksponering i miljøet er for
mangandioxidstøv.
I luft er målt 12-25 ng Mn/m3. Indholdet af
mangan i jord er ca. 500 mg/kg jord. I vand er
målt koncentrationer mellem 1 og 500 µg/l.

Mangan er en vigtig cofaktor for mange enzymer,
bl.a. i metabolismen af kulhydrater.
Hos mennesker er der tidligere set parkinsonisme
efter lang tids indånding af høje koncentrationer
af mangandioxid. Ved eksponeringer for ca. 1 mg
Mn/m3 over længere tid er der set neurotoksiske
symptomer i adskillige nyere undersøgelser. I en
ny dansk undersøgelse er der set svage tegn på
parkinsonisme efter udsættelse for mangandioxidstøv ved ikke nærmere definerede
koncentrationer af mangan i luften.
I forsøgsdyr er der set luftvejssymptomer og
neurotoksiske effekter efter lang tids inhalation af
mangandioxid i koncentrationer på 0,6-3 mg
MnO2/m3 (0,4-1,9 mg Mn/m3).
Der er ikke fundet relevante data vedrørende
reproduktionstoksiske, genotoksiske og carcinogene effekter af mangan.

Reference
Jelnes JE. (1996): Evaluation of health hazards
by exposure to manganese and estimation of a
limit value in ambient air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
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2-MERCAPTOBENZOTHIAZOL (MBT)
B-værdi: 0,001 mg/m3, hovedgruppe 1
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

149-30-4
C7H5NS2

lige lande er det fundet, at 2-5% af patienterne
udviste sensibilisering overfor MBT. Blandt patienter med gummibetinget kontaktdermatitis var
20-60% sensibiliserede overfor MBT.

S
S
NH
Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Benzothiazol-2-thiol, 2-benzothiazolylmercaptan, Accelerator-M. Molvægt: 167,25.
Beskrivelse: Bleggult, krystallinsk stof med en
ubehagelig lugt og en bitter smag. Smeltepunkt:
180,2-181,7°C. Kogepunkt: Spaltes ved temperaturer over 260°C. Massefylde: 1,42 g/ml. Damptryk: 1,9 x 10-4 mmHg (0,025 Pa). Flammepunkt:
243°C. Vandopløselighed: 117 mg/l. Octanol/vandfordeling (logP): 1,61-2,43. Lugtgrænse:
- (luft), 1,76 mg/l (vand).

Forekomst og anvendelse
MBT forekommer så vidt vides ikke naturligt.
MBT anvendes primært som vulkaniseringsaccelerator ved fremstilling af gummiprodukter. Derudover anvendes MBT i fremstillingen af pesticidet methabenzothiazuron.

Miljømæssige forhold
MBT i miljøet stammer primært fra udslip i forbindelse med produktion og anvendelse. I luft
findes MBT primært på aerosolform og fjernes
primært ved nedfald. MBT på dampform reagerer
med fotokemisk genererede hydroxylradikaler,
estimeret halveringstid på omkring 8 timer.

Den akutte giftighed af MBT er lav med rapporterede LD50-værdier (oral indgift) fra 1680 til
3800 mg/kg legemsvægt (lgv.). Symptomer på
forgiftning inkluderer blodkarsudvidelse (perifer
vasodilatation), spyt- og tåreflåd, samt kramper.
MBT har medført let grad af øjenirritation, men
ikke hudirritation. Ved testning for sensibiliserende egenskaber ved hudkontakt har MBT vist
positiv effekt. Der er ingen data vedrørende sensibiliserende egenskaber efter inhalation.
Ved gentagen oral administration (13-ugers og 2års studier) er der hos forsøgsdyr (rotter og mus)
set generelle effekter i form af reduceret tilvækst
samt effekter på lever og nyrer (nephropati hos
hanrotter). MBT har tilsyneladende en hæmmende virkning på centralnervesystemet hos rotter og
mus, idet der er observeret sløvhed (letargi) hos
begge dyrearter i relation til den daglige dosering. Det laveste observerede effektniveau
(LOAEL) for letargi og reduceret tilvækst er for
rotter 180 mg/kg lgv. per dag og for mus 95
mg/kg lgv. per dag. Der kan ikke på baggrund af
de tilgængelige undersøgelser fastsættes et nuleffektniveau (NOAEL).
Der er ingen data vedrørende effekter som følge
af inhalation af MBT gennem længere tid.

Sundhedsmæssige effekter

I 2- og 3-generationsstudier er der ikke set tegn
på reproduktionsskadende effekter hos rotter, der
fik en oral dosis på ca. 6 mg/kg lgv. per dag (3generationsstudiet) eller 179-1071 mg/kg lgv. per
dag (2-generationsstudiet).
I teratogenicitetsstudier er der ikke set fosterpåvirkninger, inklusiv misdannelser, hos rotter, der
fik orale doser (op til 2200 mg/kg lgv. per dag fra
dag 6-15 i drægtighedsperioden), der medførte
generelle effekter hos moderdyrene (spytflåd,
blodkager ved munden, misfarvet urin, nedsat aktivitet, samt nedsat tilvækst og foderindtagelse)
eller hos kaniner (op til 300 mg/kg lgv. per dag
fra dag 6-18 i drægtighedsperioden).

Sundhedsmæssige effekter beskrevet hos mennesker udsat for MBT omfatter kun stoffets sensibiliserende effekt. MBT er et potent kontaktallergen hos mennesker og anses for at være medvirkende til udløsning af gummiallergi. I adskillige
større patientundersøgelser udført i flere forskel-

MBT har udvist modstridende resultater ved testning in vitro for skadelige virkninger på generne
(mutagenicitet og genotoksicitet) med negative
resultater i bakterier og svampe, men både positive og negative resultater i pattedyrsceller. I mod-

Optagelse, omdannelse og udskillelse
MBT optages næsten fuldstændigt efter indtagelse, mens omkring 10-20% optages efter hudkontakt; der er ingen data for inhalation. Udskillelse
sker primært via urinen og er næsten fuldstændig
i løbet af 96 timer. Uomdannet MBT og nedbrydningsproduktet 2,2’-dibenzothiazoldisulfid udgør
ca. 90% af de udskilte stoffer.

sætning hertil har MBT ikke vist genskadende
egenskaber i in vivo tests ligesom binding til
DNA i væv fra rotter (lever, bugspytkirtel, knoglemarv, binyrer, og hypofyse) var lav og ubetydelig. Det vurderes derfor, at MBT har et lavt potentiale, hvis overhovedet noget, for genskadende
egenskaber in vivo.
Kræftfremkaldende egenskaber af MBT er undersøgt hos rotter og mus efter oral indgift. Hos
doserede rotter blev der observeret en øget forekomst (incidens) af flere forskellige tumorformer,
som ikke for alle tumorformers vedkommende
var dosisrelateret. Hos hunmus blev der set en
øget forekomst af levertumorer, mens der ikke
blev set øget forekomst af tumorer hos hanmus.
Det vurderes, at de observerede tumorer hos rotterne sandsynligvis er sekundære til en vedvarende påvirkning af de respektive organer som følge
af doseringen med MBT.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: R43 N;R50/53.
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
På baggrund af de tilgængelige data kan der ikke
fastsættes en sundhedsmæssigt baseret grænseværdi for den kritiske effekt af MBT, sensibilisering.
MBT placeres i hovedgruppe 1 med en B-værdi
mindre end 0,001 mg/m3 begrundet i følgende
forhold:
Til hovedgruppe 1 henføres stoffer, der anses
som værende særligt farlige for sundheden eller
særligt skadelige for miljøet (MST 1990). Sensibilisering anses for at være en særdeles alvorlig
sundhedsmæssig effekt. I adskillige større patientundersøgelser udført i flere forskellige lande
er det fundet, at 2-5% af patienterne udviste sensibilisering overfor MBT. Det kan endvidere ikke
afvises, at MBT vil kunne udløse sensibilisering
efter indånding af stoffet. En B-værdi på 0,001
mg/m3 fastsættes, da sensibilisering kan udløses
hos mennesker, som udsættes for selv meget lave
koncentrationer af et sensibiliserende stof, i det
mindste hos i forvejen sensibiliserede individer.

Referencer
Nielsen E. (2001): Evaluation of health hazards
by exposure to 2-mercaptobenzothiazole and estimation of a limit value in ambient air. Institut

for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for
Miljøstyrelsen.
MST (1990). Begrænsning af luftforurening fra
virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.
6 1990.

Juni 2001 ENi/IFT.

METHANOL
3
B-værdi: 0,3 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

67-56-1
CH4O
CH3OH

forgiftning og øjenirritation er registreret hos
personer, der færdedes i et arbejdsmiljø, hvor
methanolniveauet lå i intervallet 235-4000
mg/m3.

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Methylalkohol, karbinol, methylol,
træsprit. Molvægt: 32,04. Beskrivelse: Klar,
farveløs væske med stikkende lugt. Kogepunkt:
64,5 °C. Massefylde: 0,79 g/ml. Damptryk: 92
mmHg (12,3 kPa) (20°C). Flammepunkt: 12°C.
Vandopløselighed: blandbar. Octanol/vandfordeling (logP): -0,77. Omregningsfaktor (i luft): 1
ppm = 1,31 mg/m3. Lugtgrænse: 131 mg/m3
(luft).

Forekomst og anvendelse
Methanol er et meget anvendt stof (high-volume
chemical), der benyttes som opløsningsmiddel og
ekstraktionsmiddel i den kemiske industri.
Anvendes bl.a. som tilsætningsstof til benzin (op
til 3 vol%). Methanol forekommer naturligt i
miljøet, idet stoffet afgives af visse stedsegrønne
planter samt dannes ved nedbrydning af organisk
materiale. Methanol udgør således en lille bestanddel i forskellige levnedsmidler, fx er frugtjuice fundet at indeholde 38-231 mg/l methanol.

Miljømæssige forhold
I luft nedbrydes methanol via fotokemiske
reaktioner med en halveringstid på ca. 18 dage.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Methanol optages let i organismen både efter
indtagelse, ved hudkontakt og ved indånding af
dampe. Methanol indtaget i mindre dosis (<100
mg/kg lgv.) omdannes i leveren til kuldioxid.
Ved større doser (>300 mg/kg lgv) mættes afgiftningen af methanol, og der dannes myresyre, som
ophobes. Myresyren blokerer cellernes naturlige
stofskifte, hvilket medfører faldende pH og iltmangel i vævet.

Sundhedsmæssige effekter
Forgiftninger opstår, når organismens kapacitet
for omdannelse af methanol til kuldioxid overskrides og dannelse af myresyre indtræder, dvs.
typisk ved doser over 300 mg/kg. Forgiftningssymptomer optræder oftest med en forsinkelse på
12-24 timer, og der opstår hovedpine, kvalme,
mavesmerter, svimmelhed og besværet åndedræt.
Synsnerven er særligt følsom og 8 g methanol har
i nogle tilfælde medført blindhed. Symptomer på

Methanol vurderes ikke at være mutagent. Der
foreligger ikke data vedrørende kræftfremkaldende effekter af methanol.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: F;R11 T;R23/25.
B-værdi: 0,3 mg/m3, hovedgruppe 2.
Drikkevand: 3,5 mg/l (sundhedsmæssig, og ikke
hygiejnisk baseret værdi).
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 200 ppm (260 mg/m3).

Grundlag for B-værdi
Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i et
nul-effektniveau (NOAEL) på en methanolbelastning ved 100 mg/kg lgv. En tolerabel daglig
indtagelse (TDI) kan beregnes til 10 mg/kg
lgv./d, idet der anvendes en SFI på 1, da humane
data anvendes; en SFII på 10 for at beskytte
særligt følsomme mennesker; en SFIII på 1, da
stoffet og dets effekter er velbeskrevet.
Da der især via levnedsmidler forekommer
eksponering for methanol, tolereres kun 1% af
TDI til eksponering via indåndingsluften. Grænseværdi beregnes med udgangspunkt i TDI på 10
mg/kg/d. Det antages, at en voksen person på 70
kg indånder 20 m3 luft per dag. Grænseværdi
beregnes til 0,35 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
Den nuværende B-værdi er fastsat til 0,3 mg/m3 placering i hovedgruppe 2. De foreliggende data
giver ikke umiddelbart anledning til at ændre
denne B-værdi eller til at ændre placering i
hovedgruppe.

Reference
Larsen PB (1993): Methanol. Bilag 1i: Benzinog dieselolieforurenede grunde. Miljøprojekt
223, Miljøstyrelsen, s. 155-164.
September 1995 PBL/IT

5-METHYL-2-HEXANON
3
B-værdi: 0,005 mg/m (lugtbaseret)
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

110-12-3
C7H14O

H3C─C─CH2─CH2─CH─CH3
║
│
O
CH3

samme forsøgsbetingelser sås tilsvarende effekter
ved en koncentration på 4660 mg/m3, ved 932
mg/m3 observeredes ingen effekter.
Der er ikke fundet data for stoffets virkning på
reproduktionsevne og arvemateriale (mutagenicitet) eller stoffets kræftfremkaldende effekt.

Fysisk-kemiske egenskaber

Reguleringer / vurderinger

Synonymer: Methylisoamylketon, MIAK. Molvægt: 114,2. Beskrivelse: Farveløs væske med
frugtagtig lugt. Smeltepunkt: -74,9°C. Kogepunkt: 144°C. Massefylde: 0,89 g/ml. Damptryk:
1,95 mmHg (0,26 Pa). Flammepunkt: 43°C. Vandopløselighed: 5,4 g/l. Octanol/vandfordeling
(logP): 1,72. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm =
4,66 mg/m3. Lugtgrænse: 0,012 ppm (luft).

Klassificering: R10.
Jord: poreluftkriterie: 0,005 mg/m3.
Drikkevand: 10 μg/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 233 mg/m3.

Forekomst og anvendelse

Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i et
observeret nul-effektniveau (NOAEL) på 932
mg/m3 i et 96-dages inhalationsforsøg med rotter,
dette NOAEL omregnes til 166 mg/m3 for
kontinuert eksponering. Der anvendes en SFI på
10, idet mennesker kan være mere følsomme end
forsøgsdyr; en SFII på 10 for at beskytte særligt
følsomme mennesker; en SFIII på 10, da studiet
ikke er et langtidsstudie og kun få dyr er anvendt.
Grænseværdien beregnes til 0,166 mg/m3.

5-Methyl-2-hexanon forekommer ikke naturligt.
Stoffet anvendes som opløsningsmiddel for
celluloseforbindelser samt en række acryl- og
vinylcopolymerer.

Miljømæssige forhold
Ved frigivelse til luften kan nedbrydning ske via
hydroxylradikaler eller fotolyse.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Der findes ingen data for mennesker eller dyr.
Generelt optages ketoner efter indånding og hudkontakt, hvorefter omdannelse (f.eks. til sekundære alkoholer, diketoner samt kuldioxid) finder
sted.

Sundhedsmæssige effekter
Der er ingen humane data for 5 -methyl-2-hexanon. Hos mennesker er ketoner kendt for at fremkalde irritation i øvre luftveje og øjne, samt give
hovedpine og svimmelhed.
For rotter er rapporteret en LC50-værdi på 18,4
g/m3 (4 timer) og LD50-værdier på 3,2 og 4,8
g/kg.
Hos rotter eksponeret for 5-methyl-2-hexanon via
indåndingsluften (6 timer/dag, 5 dage/uge i 16
dage), sås forøget lever- og nyrevægt ved en
koncentration på 4660 mg/m3, og sløvhed, nedsat
hørelse samt øjen- og næseirritation ved en
koncentration på 9320 mg/m3.
I en efterfølgende 96-dages undersøgelse under

Grundlag for B-værdi
Der ingen humane data til brug ved fastsættelse
af en sundhedsmæssigt baseret grænseværdi.

Imidlertid har 5-methyl-2-hexanon en lav lugtgrænse i luft. En grænseværdi baseret på lugtgrænsen i luft (0,012 ppm) beregnes ved brug af
MST's beregningsmodel (10% af befolkningen
kan med 85% sandsynlighed lugte stoffet) til
0,005 mg/m3.
For stoffer, hvor lugt er den begrænsende faktor,
sættes B-værdien lig med grænseværdien .
B-værdien fastsættes til 0,005 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
Mortensen I. (1996): Evaluation of health hazards by exposure to 5-methyl-2-hexanon and
estimation of limit values in ambient air, drinking
water and soil. Instituttet for Toksikologi,
Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Januar 1996 IMO/IT.

METHYLISOBUTYLKETON
3
B-værdi: 0,2 mg/m .
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

108-10-1
C6H12O

O
CH3
║
│
H3C───C───CH2───CH───CH3

Hos dyr, udsat for MIBK ved inhalation eller
oralt indtag over længere tid er der set øjen- og
næseirritation, bevidstløshed, ændret adfærd,
nyreskader samt øget lever- og nyrevægt.
En eventuel kræftfremkaldende effekt af MIBK
er ikke undersøgt. I bakterietests er MIBK ikke
fundet genotoksisk.

Reguleringer / vurderinger
Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: MIBK, 4-methyl-2-pentanon. Molvægt: 100,16. Beskrivelse: Farveløs væske med
skarp, sød lugt. Smeltepunkt: -84,7°C. Kogepunkt: 116°C. Damptryk: 15 mmHg (2,0 kPa).
Flammepunkt: 14°C. Vandopløselighed: 17 g/l
(20°C). Octanol/vandfordeling (logP): 1,38.
Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,1 mg/m3.
Lugtgrænse: 1,15-2,79 mg/m3 (luft).

Forekomst og anvendelse
Sporkoncentrationer af MIBK kan forekomme i
frugt, kaffe og øl. MIBK benyttes som opløsningsmiddel i lak, fernis og blæk. Desuden
anvendes det som aromastof.

Miljømæssige forhold
I luft kan MIBK nedbrydes ved direkte fotolyse
eller ved reaktion med hydroxylradikaler.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Hos mennesker optages ca. 60% efter inhalation
af MIBK. Hos dyr optages MIBK efter indtagelse, inhalation og ved hudkontakt.
Efter optagelse fordeles MIBK i organismen.
Hos marsvin omdannes MIBK til forbindelser,
der udskilles med urinen eller indgår i organismens egne omdannelsesprocesser.

Sundhedsmæssige effekter
Mennesker har efter kort tids indånding af
MIBK (>10 mg/m3) fået hovedpine, kvalme
samt irritation af øjne og svælg. Efter indånding
af MIBK gennem længere tid (et par år), er
foruden ovennævnte symptomer set appetitløshed, opkastninger og søvnløshed.
Hos rotter er rapporteret LC50-værdier mellem
8,2 og 16,4 g/m3 ved fire timers eksponering og
i mus til 74 og 20,5 g/m3 ved hhv. 45 og 120
minutters eksponering. MIBK har vist hud- og
øjenirritation hos kaniner.

Klassificering: F;R11.
B-værdi: 0,2 mg/m3 L, hovedgruppe 2.
Jord: poreluftkriterie: 0,2 mg/m3.
Drikkevand: 0,1 mg/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 100 mg/m3 (25
ppm).

Grundlag for B-værdi
Hos mennesker udsat kortvarigt for omkring 10
mg/m3 MIBK er set irritation af øjne og svælg
samt hovedpine og kvalme. Med henblik på
beregning af en grænseværdi vurderes 10
mg/m3 som det laveste observerede effektniveau
(LOAEL). Der anvendes en SFI på 1, da
humane data benyttes; en SFII på 10 for at
beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII
på 10, da et LOAEL benyttes. Grænseværdien
beregnes til 0,1 mg/m3.
MIBK har en lav lugtgrænse i luft. En grænseværdi baseret på lugtgrænsen i luft (0,68 ppm)
beregnes ved MST's beregningsmodel (10% af
befolkningen kan med 85% sandsynlighed lugte
stoffet) til 0,2 mg/m3.
Den nuværende B-værdi er fastsat til 0,2 mg/m3
- placering i hovedgruppe 2. De foreliggende
data giver ikke umiddelbart anledning til at
ændre denne B-værdi eller til at ændre placering
i hovedgruppe.

Reference
Poulsen M. (1994): Evaluation of health
hazards by exposure to methyl isobutyl ketone
and estimation of a limit value in air. Instituttet
for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Marts 1995 MOP/IT.
September 1996 ENI/IT.

METHYL-tert-BUTYLETHER (MTBE)
B-værdi: 0,03 mg/m3 (lugt)

CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

1634-04-4
C5H12O

CH3
|
CH3 - O - C - CH3
|
CH3
Fysisk-kemiske egenskaber
Bruttoformel: C5H12O
Synonymer: 2-methoxy-2-methylpropan
Molvægt: 88,15. Beskrivelse: farveløs, yderst
brændbar væske med karakteristisk
terpenagtig lugt. Kogepunkt: 55,2 oC.
Massefylde: 0,75 g/ml. Damptryk: 245
mmHg (326 hPa) v. 25 oC Flammepunkt:
-28 oC. Vandopløselighed: 48 g/l v. 20 oC.
Octanol/vandfordeling (logP): 0,8-1,3.
Omregningsfaktor, dampe: 1 ppm =
3,6 mg/m3. Lugtgrænse: 0,19 mg/m3 i luft;
0,18 mg/l i vand.
CAS nr: 1634-04-4.
Forekomst og anvendelse
MTBE produceres ved katalytisk reaktion
mellem methanol og isobutylen. MTBE
anvendes i stor udstrækning som
tilsætningsstof til benzin (indhold: 7-11
vol%) for at forøge oktantallet. I 1994
produceredes ca. 3,3 millioner tons MTBE i
Europa.
Miljømæssige forhold
For MTBE´s vedkommende vil emission til
miljøet overvejende ske via fordampning
p.g.a. stoffets meget høje damptryk. I luften
kan MTBE nedbrydes via fotokemiske
reaktioner med en beregnet halveringstid på
5-6 dage.
I Alaska, hvor der har været anvendt et
MTBE-indhold på 15% i benzinen i
vintermånederne, er der i byer målt et
gennemsnitlige MTBE-indhold for ude- og
indeluften på ca. 0.02 mg/m3. Ved optankning
på benzinstationer er der målt eksponeringsniveauer for MTBE på omkring 6-8 mg/m3.
Sundhedsmæssige effekter
Optagelse, omdannelse og udskillelse

MTBE optages i organismen efter indånding
af dampe eller indtagelse af væsken. Stoffet
kan endvidere optages ved hudkontakt.
Hovedparten af det optagne MTBE udskilles
uomdannet med udåndingsluften, mens en
mindre del (få procent af dosis) bliver omsat
til tert-butylalkohol og formaldehyd, der kan
undergå yderligere oxidativ omsætning.
Akutte Effekter
MTBE har en ubehagelig lugt. Lugtgrænsen
for dampe er fundet til 0,19 mg/m3, mens
lugtgrænsen i vand er angivet til 0,18 mg/l.
Stoffet besidder ringe akuttoksiske
virkninger, idet LD50 i rotter er fundet til 3,8
g/kg lgv efter oral dosering og LC50 er fundet
til 85 mg/l ved dampformig eksponering.
Forholdsvis lave koncentrationer i udeluft
(byluft) har været mistænkt for at kunne
medføre en række gener i form af hovedpine,
irritation af øjne og øvre luftveje, kvalme,
svimmelhed o.lgn. Effekterne blev observeret
i byer i Alaska i forbindelse med indførelse af
benzin med særligt højt MTBE indhold (op til
15 vol%) i vintermånederne. Efterfølgende
laboratorieforsøg med frivillige forsøgspersoner har imidlertid vist, at MTBE
niveauer på 5-6 mg/m3 (kan være relevante,
høje niveauer ved optankning) udelukkende
medførte lugtgener, og ikke luftvejs-/øjenirritation. Ved et andet laboratorieforsøg er et
eksponeringsniveau på 270 mg/m3 MTBE
fundet at medføre slimhindeirritation og
hovedpinelignende symptomer.
I arbejdsmiljø et angives niveauer over 360
mg/m3 at være forbundet med lugtgene,
kvalme, svimmelhed og luftvejsirritation.
Hos forsøgsdyr medfører dampformig eksponering ved forholdsvis høje niveauer
(10.000-15.000 mg/m3) sløvhed og øjenirritation. I et rotteforsøg hvor adfærd blev
observeret, fandt man et LOAEL på 2880
mg/m3 m.h.t. påvirkning af motorisk aktivitet.
Kroniske effekter, cancer
I langtids-inhalationsforsøg med rotter, hvor
dyrene blev udsat for 1440, 10800 og 28800

mg/m3 6 timer om dagen i op til 2 år, blev der
fundet forøget forekomst af testikel- og nyretumorer hos hanrotter ved de to højeste
niveauer. Der blev observeres dosis-relateret
nyrebeskadigelse i forbindelse med alle
niveauer hos hanrotterne og ved de to højeste
niveauer hos hunrotter. NOAEL hos hunrotter
var således 1440 mg/m3, mens NOAEL hos
hanrotter ikke kunne fastsættes p.g.a.
tilstedeværelse af særlige hanrotte-specifikke
nyreeffekter, der ikke anses relevante for
mennesker.
Ved et tilsvarende 18 måneders forsøg med
mus (samme eksponeringsniveauer) fandt
man hos hunmus forøget forekomst af
levertumorer ved højeste niveau. NOAEL for
øvrige toksiske effekter var 1440 mg/m3.
I et 2 års forsøg hvor rotter fik indgivet 250
og 1000 mg MTBE/ kg lgv/d via mavesonde,
fandt man hos hanrotter ved højeste
dosisniveau en forøget forekomst af
testikeltumorer og hos hunrotter en
dosisrelateret forøget samlet forekomst af
lymfeknudetumorer og leukæmi.
NOAEL for oral dosering til rotter blev i et
90-dages forsøg fundet til 100 mg/kg lgv/d.
MTBE er ikke fundet positivt hvad angår
genotoksiske effekter i tre in vivo forsøg
m.h.t. DNA reparation, kromosomafvigelser
og mikrokærner. I in vitro forsøg med bakterier, og pattedyrsceller er MTBE fundet
negativ. En test med muselymfomceller med
metabolisk aktivering blev fundet positiv, idet
man i testen kunne identificere metabolitten
formaldehyd som værende aktiv.
Reproduktionstoksiske effekter
Der er udført et en-generations og et
to-generationsforsøg med rotter m.h.p.
påvisning af effekter på reproduktionen ved
inhalation af MTBE. I undersøgelserne
fandt man ingen reproduktionstoksiske
effekter ved niveauer, der ikke samtidig
medførte tydelige toksiske effekter hos
forældredyrene.
I fem undersøgelser hvor mus, rotter og
kaniner i drægtighedsperioden blev udsat for
MTBE-dampe, fandt man ingen påvirkning af
afkommet ved niveauer, der ikke samtidig var
toksiske for moderdyrene.
Reguleringer/ vurderinger
Klassificering: ikke medtaget på listen over

farlige stoffer.
Grænseværdi for drikkevand: 5 µg/l
(lugt/smag).
Grænseværdi i arbejdsmiljøet: ikke optaget
på den danske grænseværdiliste. I Sverige er
grænseværdien på 180 mg/m3.
Vurdering
I undersøgelse for genotoksicitet har man i in
vivo forsøg ikke kunnet påvise effekter af
MTBE. Den kræftfremkaldende effekt af
MTBE i dyreforsøgene må på den baggrund
anses for at være en følge af toksisk påvirkning af organerne/vævet (effekter der også
ses ved lavere ikke-kræftfremkaldende eksponeringsniveauer). Det vurderes derfor, at
der eksisterer en eksponeringsmæssig
tærskelværdi m.h.t. den kræftfremkaldende
effekt.
Stoffet må således anses for at være muligt
kræftfremkaldende ved høje eksponeringsniveauer.
No-adverse-effect-level (NOAEL) ud fra lang
tids inhalationsforsøg med rotter og mus er
angivet til 1440 mg/m3 .
I forsøg med oral dosering er NOAEL fundet
til en daglig dosis på 100 mg MTBE/ kg
legemsvægt /dag.
På baggrund af de meget lave lugtgrænser
(0,19 mg/m3 i luft og 0,18 mg/l i vand)
betragtes lugt for at være den mest kritiske
effekt ved miljørelevante koncentrationer.
Grundlag for en B-værdi.
B-værdien for MTBE fastsættes ud fra stoffets lugtgrænse, hvor en 50% detektionsgrænse for forsøgspersoner er angivet til 0,19
mg/m3. Ved omregning til en 10% lugtgrænse
(dvs. den mest følsomme 1/10 af
befolkningen kan lugte stoffet) ganges iflg.
Miljøstyrelsens anvendte model med en
faktor 0,18 hvorved der opnås en lugtbaseret
grænseværdi i luft på 0,03 mg/m3.
MTBE placeres i hovedgruppe 1.
Referencer
Larsen PB (1998). Methyl tertiary-butyl
ether. Baggrundsrapport udarbejdet for
Miljøstyrelsen af Institut for
Fødevaresikkerhed og Toksikologi,
Veterinær- og Fødevaredirektoratet.

November 2001/PBL/IFT (tilrettet).

MINERALSK TERPENTIN (benzenindhold < 0,1%)
B-værdi CAS nr. 8052-41-3, 64742-82-1, 64742-88-7: 0,2 mg/m3 (lugtbaseret)
B-værdi CAS 64742-48-9: 1 mg/m3 (lugtbaseret)
Beskrivelse
Mineralsk terpentin kan typeinddeles efter indholdet af aromatiske kulbrinter (type 1 <25%,
type 2 <5%, type 3 <1%). Disse typer kan igen
underinddeles efter flammepunktstemperaturen
(high-, medium- og lowflashprodukter).
CAS nr:

8052-41-3 (Stoddard solvent)
64742-82-1 (white spirit type 1)
64741-92-0 (white spirit type 2)
64742-48-9 (white spirit type 3)
64742-88-7 (white spirit type 0)

Synonymer: Kristalloel, lacknaphta, mineral
spirit, mineralsk terpentin, petroleum spirits,
solvent naphtha, Stoddard solvent, testbenzin,
white spirit.

en høj grad af afdampning.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Mineralsk terpentin optages let ved indånding af
dampe, og ved direkte hudkontakt. I forsøgsdyr
er der påvist fordeling af de enkelte kulbrinter til
fedtvæv, hjerne, lever og nyrer. Efter eksponering elimineres mineralsk terpentin i starten
meget hurtigt fra blodbanen, idet der sker en fordeling til kroppens øvrige væv. Efter denne hurtige fase følger en betydelig langsommere elimineringsfase med en halveringstid på ca. 46 timer.
Halveringstiden i fedtvæv er hos mennesker
beregnet til 46-48 timer. Disse værdier indikerer,
at der vil ske en ophobning af mineralsk terpentin
ved gentagne, daglige eksponeringer.

Sundhedsmæssige effekter
Fysisk-kemiske egenskaber
Den mest almindeligt anvendte mineralske
terpentin (sv. til type 1, medium flash el. Stoddard solvent) er en blanding af mættede alifatiske
og cycloalifatiske C7-C12 kulbrinter med et
indhold på 15-20% aromatiske C7-C12 kulbrinter.
Startkogepunkt: 145-174°C. Flammepunkt: 3154°C. Massefylde: 0,78 g/ml. Vandopløselighed:
<0,1 wt% (C7-C8 aromaterne er de mest vandopløselige komponenter). Damptryk: 0,6 kPa
(20°C). Gennemsnitlig molvægt: ca. 150. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = ca. 6 mg/m3.
Lugtgrænse: 0,5-5 mg/m3 (luft).

Anvendelse
Mineralsk terpentin anvendes som ekstraktionsvæske, rensevæske, affedtningsmiddel og som
opløsningsmiddel i en række produkter fx maling, lak, aerosoler, træbeskyttelsesmidler og
asfaltprodukter. Mineralsk terpentin er det mest
anvendte opløsningsmiddel i malevarer i Vesteuropa.

Miljømæssige forhold
Som flygtig komponent i malevarer emitteres
mineralsk terpentin til atmosfæren i meget store
mængder.
I jord kan mineralsk terpentin p.g.a. dets flygtighed og dets lave adsorption til jordpartikler
dels afdampe og dels spredes ved at sive ned i
dybere jordlag. I kontakt med regnvand og
grundvand vil især de lavere aromatiske kulbrinter kunne opløses. Fra vandoverflader vil der ske

I kontrollerede forsøg med forsøgspersoner har
man ved en koncentration i luften på 600 mg/m3
registreret reversible akutte effekter med øjenirritation, svimmelhed, beruselse, hovedpine og
træthed. Ved epidemiologiske undersøgelser har
man ligeledes påvist disse effekter. Ved gentagen, længerevarende eksponering udvikler
disse symptomer sig til et mere kronisk symptomkompleks, og der kan optræde skader på centralnervesystemet, hvilket bl.a. giver sig til kende
ved nedsat mental og intellektuel formåen. Der
kan opstå varierende grader af kronisk hjerneskade. Der er i epidemiologiske undersøgelser
endvidere fundet en positiv sammenhæng mellem
langvarig eksponering med mineralsk terpentin
og tildeling af invalidepension som følge af
neuropsykiatriske lidelser. Den arbejdsmiljømæssige eksponering vurderes i disse tilfælde at
have ligget på gennemsnitsniveauer omkring
150-240 mg/m3.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Carc2;R45 R10 Xn;R22-48/20,
carc2;R45 kan dog undlades, såfremt det kan
påvises, at indholdet af benzen er mindre end 0,1
vægtprocent.
Jord: afdampning (B-værdi).
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 145 mg/m3 (25
ppm).

Grundlag for B-værdi
For alle typer mineralsk terpentin, hvor det kan
påvises, at indholdet af benzen er mindre end 0,1

vægtprocent, vurderes lugt at være den kritiske
effekt i forbindelse med terpentineksponering af
mennesker i det ydre miljø, idet man ikke vil
forvente hverken akutte eller kroniske sundhedsskadelige effekter i et laveksponeringsområde
omkring 1 mg/m3 og derunder. 50% lugtgrænsen
ligger i følge litteraturen i intervallet 0,5-5
mg/m3. Med henblik på fastsættelse af B-værdi
har Miljøstyrelsen ladet foretage bestemmelse af
lugtgrænser under kontrollede omstændigheder i
et panel af frivillige forsøgspersoner.
Ud fra disse forsøg kan B-værdierne fastsættes
for mineralsk terpentin.
For mineralsk terpentin, aromatholdig (Stoddard
solvent CAS 8052-41-3; white spirit type 1 CAS
64742-82-1; white spirit type 0 CAS 64742-88-7)
fastsættes en B-værdi på 0,2 mg/m3.
For mineralsk terpentin, aromatfri (white spirit
type 3 CAS 64742-88-7) fastssættes en B-værdi
på 1 mg/m3.
Der er ikke foretaget lugtbestemmelse på
kvaliteten white spirit type 2 med medium
aromatindhold (CAS 64742-92-0), idet der kun
forekommer meget begrænset anvendelse af
denne kvalitet.
Mineralsk terpentin (der ikke er klassificeret
kræftfremkaldende, dvs benzenindhold < 0,1%)
placeres i hovedgruppe 2, klasse III.

Referencer
IPCS/WHO (1996).White Spirit (Stoddard
solvent). Environmental Health Criteria No. 187.
International Programme on Chemical Safety,
WHO, Geneve.
DK-teknik (1998). Bestemmelse af
lugttærskelværdien for mineralsk terpentin.
Rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Opdateret juni 1998/ PBL-MST.

NITROBENZEN
3
B-værdi: 0,0002 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

98-95-3
C6-H5-NO2

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Nitrobenzol. Molvægt: 123,11. Beskrivelse: lys gul, olieagtig væske med mandelagtig lugt. Smeltepunkt: 5,7°C. Kogepunkt:
210,8°C (1 atm). Massefylde: 1,20 g/ml (20°C).
Damptryk: 0,284 mmHg (38 Pa) (25°C). Flammepunkt: 88°C (CC). Vandopløselighed: 2 ml/l.
Octanol/vandfordeling (logP): 1,85. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 5,12 mg/m3. Lugtgrænse:
0,018 ppm (luft).

følsomme. Efter eksponering for nitrobenzen ses
symptomer som blussende ansigt, hovedpine,
svimmelhed, kvalme, forceret vejrtrækning og
blåfarvning af hud. I svære tilfælde forekommer
coma og respirationsstop med døden til følge.
Den dødelige dosis hos mennesker er mellem 1
og 5 g stof. De systemiske effekter kan komme
timer efter udsættelse for stoffet.
Lokalt er set lettere irritation hos mennesker efter
direkte kontakt med øjne og hud.
Hos rotter og mus eksponeret for nitrobenzendampe via indåndingsluften (6 timer/dag, 5
dage/uge i 2 år) sås dannelse af methæmoglobin
ved 1 ppm. Der blev endvidere set effekter på
lever (leverforstørrelse) (5 ppm) samt vævsskader
i næsen (1 ppm) hos begge dyrearter.
Nitrobenzen har hos hanrotter medført testikelskader (atrofi) (25 ppm ved inhalation).
Drægtige hunrotter udsat for 1 ppm ved inhalation havde nedsat vægtøgning, mens der ikke sås
effekter på fostrene.
Ud fra de foreliggende data menes nitrobenzen
ikke at have skadelig effekt på generne (genotoksicitet og mutagenicitet).

Forekomst og anvendelse
Nitrobenzen anvendes hovedsageligt i produktionen af anilin. Derudover anvendes nitrobenzen i
fremstillingen af andre kemikalier, i sæbeindustrien og i skosværteproduktion.

Nitrobenzen er undersøgt (rotter, mus) for
kræftfremkaldende virkning efter inhalation. Der
er set øget forekomst af levertumorer hos rotter
(han: 25 ppm) og lungetumorer hos mus (han: 5
ppm).

Miljømæssige forhold
Nitrobenzen i miljøet stammer fra industrielle
emissioner. Nitrobenzen nedbrydes i luft via
fotolyse i løbet af timer.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Nitrobenzen optages meget let efter indånding,
indtagelse og ved hudkontakt. Nitrobenzen omdannes hovedsageligt til p-nitrophenol, men efter
eksponering for højere koncentrationer også til paminophenol. Hovedparten af metabolitter samt
uomdannet nitrobenzen udskilles via urinen.

Sundhedsmæssige effekter
Den mest fremtrædende effekt af nitrobenzen er
dannelse af methæmoglobin med det resultat, at
ilten ikke længere kan frigives til kroppens
iltforbrugende væv. Der er stor forskel i følsomheden fra mennesker til dyr, og ligeledes mellem
og indenfor de enkelte dyrearter. Børn er særligt

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Tx;R26/27/28 R33.
Jord: 5 mg/kg jord.
Drikkevand: 4 μg/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 1 ppm (5 mg/m3).

Grundlag for B-værdi
De humane data er ikke velegnede med henblik
på fastsættelse af en sundhedsmæssigt baseret
grænseværdi.
Der er set methæmoglobindannelse, testikelskader samt lever- og lungetumorer hos forsøgsdyr.
Forekomst af lever- og lungetumorer er set ved
højere koncentrationer end øvrige effekter. Ud
fra de foreliggende data menes nitrobenzen ikke
at have skadelig virkning på generne. Dannelse af
methæmoglobin vurderes at være den kritiske
effekt. Grænseværdien beregnes ud fra det

laveste observerede effektniveau (LOAEL) på 1
ppm (5,12 mg/m3) hos rotter. LOAEL omregnes
til 0,91 mg/m3 for kontinuert eksponering. Der
anvendes en SFI på 10, idet mennesker kan være
mere følsomme end forsøgsdyr; en SFII på 10 for
at beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII
på 50, da et LOAEL benyttes, og for at tage
hensyn til de øvrige alvorlige effekter (kræftfremkaldende
effekt
og
testikelskader).
Grænseværdien beregnes til 0,00018 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,0002 mg/m3 - placering
i hovedgruppe 1.

Reference
Mortensen I. (1995): Evaluation of health hazards
by exposure to nitrobenzene and estimation of
limit values in ambient air, drinking water and
soil. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for
Miljøstyrelsen.

Juni 1995 IMO/IT.
September 1996 ENI/IT.

p-NITROCHLORBENZEN / m-NITROCHLORBENZEN
3
B-værdi: 0,0005 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

100-00-5 / 121-73-3
C6H4ClNO2

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Nitrochlorbenzener optages efter indånding,
indtagelse og ved kontakt med huden. Der er
ingen data om fordelingen. Omdannelsesprodukterne (bl.a. p-chloranilin / m-chloranilin)
udskilles med urinen i løbet af 72 timer.

Sundhedsmæssige effekter

p-Nitrochlorbenzen

Den mest fremtrædende effekt af nitrochlorbenzener er den akutte dannelse af methæmoglobin i
blodet med det resultat, at ilten ikke længere kan
transporteres til kroppens iltforbrugende væv.
Der er stor forskel i følsomheden i udvikling af
methæmoglobin fra mennesker til dyr. Nyfødte
børn er særligt følsomme. De systemiske effekter
kan komme timer efter udsættelse for stofferne.
Symptomerne er blussende ansigt, hovedpine,
eufori, svimmelhed og kvalme, forceret vejrtrækning og blåfarvning af hud. I svære tilfælde
forekommer coma og respirationsstop med døden
til følge.
PNCB: Hos rotter er rapportere LD50-værdier på
420 mg/kg og 530 mg/kg. En LD50-værdi for
rotter efter hudoptagelse på 3040 mg/kg er
rapporteret.
MNCB: Hos rotter er en LD50-værdi på 470
mg/kg rapporteret.

m-Nitrochlorbenzen

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 4-Chlor-1-nitrobenzen, PNCB /
3-chlor-1-nitrobenzen, MNCB. Molvægt: 157,6.
Beskrivelse: Gule krystaller. Smeltepunkt:
82-84°C / 46°C. Kogepunkt: 246°C / 236°C.
Massefylde: 1,52 g/cm3. Damptryk: 0,15 mmHg
(20 Pa) / -. Flammepunkt: 127°C / 115°C. Vandopløselighed: 390 mg/l / 243 mg/l. Octanol/
vandfordeling (logP): 2,39 / 2,46.

Hos rotter, som indåndede PNCB i 4 uger, blev
observeret dannelse af methæmoglobin og ændringer i milt (5 mg/m3). Lignende fund blev
observeret hos rotter, som indåndede PNCB i 13
uger (9,6 mg/m3).
Indånding af PNCB i 13 uger medførte mangelfuld udvikling af sædceller hos hanrotter og
forlænget østruscyklus hos hunmus (154 mg/m3).
I et to ugers forsøg med rotter blev rapporteret
om nedsat testesvægt og degenerering af det
sædproducerende væv (290 mg/m3).

Forekomst og anvendelse
Stofferne forekommer ikke naturligt. De anvendes fortrinsvis som udgangsstoffer for videre
syntese til bl.a. farvestoffer og herbicider.

Ud fra de foreliggende data menes nitrochlorbenzener ikke at have skadelig effekt på arvematerialet (mutagenicitet).

Miljømæssige forhold

Mus, som blev doseret med nitrochlorbenzener i
foderet i 18 måneder, udviklede tumorer i
karsystemet ved forholdsvis høje doseringer (780
mg/kg lgv/dag).

Nitrochlorbenzener i miljøet stammer fra industrielle emissioner. Niveauer i luften er ikke
rapporteret. I luften kan nedbrydning ske via
hydroxylradikaler. I jord er rapporteret om
nedbrydning via aerobe bakterier.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: PNCB: T;R23/24/25 R33.
Jord: 5 mg/kg jord.
Drikkevand: 1 μg/l (organiske chlorforbindelser).
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: PNCB: 0,64
mg/m3.

Grundlag for B-værdi
Der er kun få data for MNCB, men disse tyder
på, at MNCB og PNCB giver samme type toksiske effekter. Derfor vurderes de to isomere under
et.
Dannelse af methæmoglobin vurderes at være
den kritiske effekt. Grænseværdien beregnes med
udgangspunkt i et studie, hvor rotter indåndede
PNCB i 4 uger, 6 timer/dag i 5 dage/uge. Det
laveste observerede effektniveau (LOAEL) var
0,8 ppm (5 mg/m3) (dannelse af methæmoglobin). LOAEL på 5 mg/m3 omregnes til 0,9
mg/m3 for kontinuert eksponering. Der anvendes
en SFI på 10, idet mennesker kan være mere følsomme end dyr; en SFII på 10 for at beskytte
særligt følsomme mennesker; en SFIII på 20, da
der kun er få dyr i studiet, da et LOAEL benyttes,
og for at tage højde for øvrige alvorlige effekter
(kræftfremkaldende effekt og fosterskader).
Grænseværdien beregnes til 0,00045 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,0005 mg/m3 - placering
i hovedgruppe 1.

Reference
Mortensen I. (1995): Evaluation of health hazards
by exposure to p-nitrochlorobenzene and mnitrochlorobenzene and estimation of limit values
in ambient air, drinking water and soil. Instituttet
for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Januar 1996 IMO/IT.
September 1996 ENI/IT.

NITROPHENOLER
3
B-værdi: 0,005 mg/m (sum af mono-, di- og trinitrophenoler)
Fysisk-kemiske egenskaber

vist svag positiv virkning.

Nitrophenoler findes som mono-, di- og trinitrophenoler. Alle isomere er faste gule stoffer
med et lavt damptryk og relativ høj vandopløselighed, afhængig af strukturen.

Data vedrørende kræftfremkaldende virkning af
nitrophenoler er mangelfulde.

Reguleringer / vurderinger

I luft vil mono- og dinitrophenoler overvejende
blive elimineret ved tør- og våddeposition samt
ved fotolyse. I jord og vand kan mono- og dinitrophenoler nedbrydes ved bionedbrydning.
Undersøgelser har vist, at mononitrophenoler
akkumuleres i akvatiske organismer, mens dette
ikke menes at være tilfældet for di- og trinitrophenoler.

Klassificering:
4-Nitrophenol: Xn;R20/21/22 R33
Dinitrophenol: T;R23/24/25 R33
2,4,6-Trinitrophenol: E;R2 R4 T;R23/24/25
Jord:
Mononitrophenoler: 125 mg/kg jord.
Dinitrophenoler: 10 mg/kg jord.
Trinitrophenoler: 30 mg/kg jord.
Drikkevand:
Mononitrophenoler: 90 μg/l.
Dinitrophenoler: 7 μg/l.
Trinitrophenoler: 20 μg/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet:
2,4,6-Trinitrophenol: 0,1 mg/m3.

Optagelse, omdannelse og udskillelse

Grundlag for B-værdi

Hos mennesker kan nitrophenoler optages efter
indtagelse, inhalation eller hudkontakt. Efter
optagelse fordeles nitrophenolerne i organismen
og omdannes i leveren til vandopløselige metabolitter, der udskilles i urinen.

For mononitrophenoler beregnes en grænseværdi
med udgangspunkt i et observeret nul-effektniveau (NOAEL) på 5 mg/m3 (grå stær) fra et 28dages forsøg med rotter. Der anvendes en SFI på
10, da mennesker kan være mere følsomme end
forsøgsdyr; en SFII på 10 for at beskytte særligt
følsomme mennesker; en SFIII på 10, da forsøget
er af kort varighed. Grænseværdien beregnes til
0,005 mg/m3.

Forekomst og anvendelse
Nitrophenoler anvendes i industrien til fremstilling af farvestoffer og benyttes desuden til
laboratorieformål.

Miljømæssige forhold

Sundhedsmæssige effekter
Hos mennesker, der har indtaget 2,4-dinitrophenol som et slankemiddel i daglige doser på 1-50
mg/kg lgv., er der set effekter som hudreaktioner,
grå stær, øget basalstofskifte samt følgevirkninger heraf.
Ved indtagelse af 2,4,6-trinitrophenol er der hos
mennesker set hovedpine, svimmelhed, blod i
urinen, misfarvning af huden. I alvorligere
tilfælde er der et ødelæggelse af røde blodlegemer samt mave- og nyrebetændelse.
Den akutte giftighed af nitrophenoler for dyr er
moderat til høj. LD50-værdier rapporteret for
mononitrophenoler er omkring 500-3000 mg/kg
lgv., for dinitrophenoler 30-50 mg/kg lgv, og for
trinitrophenoler 200-300 mg/kg lgv.
Efter inhalation af 4-nitrophenol er der hos rotter
set methæmoglobindannelse (112 mg/m3 i 10 dage) og grå stær (30 mg/m3 i 28 dage).
Nitrophenoler har ikke vist genskadende virkninger i de anvendte testsystemer, dog har enkelte
dinitrophenoler og omdannelsesprodukter heraf

For dinitrophenoler er data utilstrækkelige med
henblik på beregning af en grænseværdi. Med
baggrund i data vurderes B-værdien at være af
størrelsesorden 0,01 mg/m3.
For trinitrophenoler er data utilstrækkelige med
henblik på beregning af en grænseværdi. Med
baggrund i en tolerable daglig indtagelse på
0,0006 mg/kg lgv. vurderes B-værdien at være af
størrelsesorden 0,002 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien for summen af nitrophenoler fastsættes til 0,005 mg/m3 - placering i hovedgruppe 2.

Referencer
Poulsen M. (1994): Evaluation of health hazards
by exposure to mononitrophenols and estimation
of a limit value in ambient air. Instituttet for
Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
Poulsen M. (1994): Evaluation of health hazards
by exposure to dinitrophenols and estimation of a
limit value in ambient air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
Poulsen M. (1994): Evaluation of health hazards
by exposure to trinitrophenols and estimation of a
limit value in ambient air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Juni 1995 MOP/IT.
September 1996 ENI/IT.

N-METHYLPYRROLIDON
B-værdi: 0,5 mg/m3
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

872-50-4
C5H9NO

CH3
N

O

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 1-Methyl-2-pyrrolidon, 1-methyl-5pyrrolidinon, N-methyl-2-oxypyrrolidin, Nmethyl-2-ketopyrrolidin, NMP, butyrolactam, Nmethyl-γ-butyrolacton, 1-methylazacyclopentan2-on. Molvægt: 99,13. Beskrivelse: Farveløs, hygroskopisk væske med mild lugt af amin. Smeltepunkt: -23 - -24.4 °C. Kogepunkt: 202°C. Massefylde: 1,034 g/ml. Damptryk: 0,29 mmHg (39
Pa). Flammepunkt: 95°C (open cup), 90°C (closed cup). Vandopløselighed: Blandbar. Octanol/vandfordeling (logP): -0,46 - 0,42. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,12 mg/m3.
Lugtgrænse: ikke fundet (luft).

Forekomst og anvendelse
NMP anvendes hovedsageligt industrielt ved
fremstilling af polymerer og som opløsningsmiddel i mange forskellige sammenhænge. Derudover anvendes NMP ved fremstilling af pesticider
og visse lægemidler samt som graffitifjerner.

Miljømæssige forhold
NMP i miljøet stammer primært fra udslip i forbindelse med produktion og anvendelse.
I luft reagerer stoffet med fotokemisk genererede
hydroxylradikaler.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
NMP optages, fordeles, omdannes og udskilles (i
form af metabolitter i urinen) hurtigt efter indtagelse, indånding samt ved hudkontakt.

Sundhedsmæssige effekter
Frivillige forsøgspersoner, som blev udsat for
NMP i koncentrationer op til 50 mg/m3 i 8 timer
om dagen oplevede intet ubehag i øjne og luftveje, og der blev ikke set ændringer ved lungefunktionsmålinger. Enkelte forsøgspersoner angav en
lugt af acetone ved 50 mg/m3, som dog ikke føltes ubehagelig.
I en undersøgelse af arbejdere i mikroelektroni-

kindustrien er der rapporteret hovedpine og kronisk øjenirritation efter udsættelse for NMP i
koncentrationer ned til 3 mg/m3 i omkring 30 minutter; det kan dog ikke udelukkes, at der har forekommet kortvarige udsættelser for høje koncentrationer af NMP i forbindelse med operation
af ovne ved temperaturer over 200 °C, som har
givet anledning til de rapporterede gener. Koncentrationer omkring 65 mg/m3 blev oplevet som
ubehagelige i løbet af 30 sekunder og koncentrationer omkring 200 mg/m3 som uudholdelige inden for få sekunder.
For rotter er LC50-værdien (4 timer) rapporteret
som værende højere end 5100 mg/m3 eller i området 3100-8000 mg/m3. Tests på kaniner indikerer, at NMP har øjenirriterende egenskaber, men
kun en ringe hudirriterende effekt. Der er ikke set
hudsensibiliserende effekter hos marsvin.
Luftvejsirritation er set hos rotter eksponeret for
NMP i koncentrationer fra omkring 1000 mg/m3
og mild grad af sekretion fra næsen ved 1700
mg/m3. Et enkelt studie har rapporteret tegn på
sløvhed (letargi) og uregelmæssig vejrtrækning
hos rotter udsat for koncentrationer fra 100-1000
mg/m3. Hos rotter er der ikke set påvirkning af
nervesystemet (620 mg/m3 6 timer/dag, 7 dage/
uge i 90 dage) eller histopatologiske forandringer
(1000 mg/m3 i 2 uger, op til 500 mg/m3 i 4 uger,
1750 mg/m3 i 6 uger, op til 1000 mg/m3 i 13
uger, op til 400 mg/m3 i 2 år - alle undersøgelser:
6 timer/dag i 5 dage/uge).
En meget almindelig observation hos dyr udsat
for NMP i koncentrationer fra omkring 400
mg/m3 er misfarvning af urinen fra lys gul over
orange til rød-brun afhængigt af koncentrationen;
denne effekt betragtes ikke som værende skadelig, da der ikke er set samtidig påvirkning af nyrerne hos de eksponerede dyr.
NMP har medført nedsat testikelvægt samt testikelskader hos rotter eksponeret via inhalation
(3000 mg/m3 i 90 dage) eller via oral indgift (ca.
2000 mg/kg lgv./dag i 4 uger).
I et reproduktionsstudie (rotter) blev reproduktionen ikke påvirket ved inhalation af NMP (480
mg/m3 i omkring 100 dage), mens der efter oral
indgift (500 mg/kg lgv./dag i 13 måneder) blev
set nedsat legemsvægt samt påvirkning af reproduktionen.
I undersøgelser for fosterskader blev der ikke set

påvirkninger af fostrene ved inhalation (rotte 350
mg/m3; kanin: 1000 mg/m3), efter oral administration (rotte: 330 mg/kg lgv./dag; kanin: 175
mg/kg lgv./dag), eller hudkontakt (rotte: 500
mg/kg lgv./dag; kanin: 1000 mg/kg lgv./dag).
Ved højere dosis-niveauer (480-620 mg/m3 (inhalation); 400-500 mg/kg lgv./dag (oral administration); 750 mg/kg lgv./dag (hudkontakt)), er
der set lavere fostervægt hos rotter, dosisniveauer, hvor moderdyrene ikke blev påvirket.
Generelt, er der ikke set fosterskader ved dosisniveauer, hvor moderdyrene ikke var påvirket. En
enkelt undersøgelse (dansk) har vist påvirkning
af indlæring hos rotter ved inhalation af 620
mg/m3; en koncentration, hvor der ikke sås påvirkning af moderdyrene.
Tests for skadelig virkninger på generne (mutagenicitet og genotoksicitet) har givet negative resultater i de fleste tests.
NMP var ikke kræftfremkaldende hos rotter eksponeret via inhalation (op til 400 mg/m3 i 2 år).

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Xi;R36/38.
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet:
50 ppm (200 mg/m3).
IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i et
observeret nul-effektniveau (NOAEL) på 50
mg/m3 for irritative effekter på øjne og luftveje
observeret hos frivillige forsøgspersoner. Der anvendes en SFI på 1, da humane data anvendes; en
SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII på 10 da arbejdere i mikroelektronikindustrien har rapporteret hovedpine og
kronisk øjenirritation efter udsættelse for NMP i
koncentrationer ned til 3 mg/m3 i omkring 30 minutter. Grænseværdien beregnes til 0,5 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
(MST 1990).
B-værdien fastsættes til 0,5 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
Nielsen E. (1999): Evaluation of health hazards
by exposure to N-methyl-pyrrolidone (NMP) and
estimation of a limit value in ambient air. Institut

for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport
udarbejdet for Miljøstyrelsen.
MST (1990). Begrænsning af luftforurening fra
virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.
6 1990.

Juni 1999 ENi/IFT.

Nonylphenol
B-værdi: 0,02 mg/m3
CAS nr.:
Bruttoformel:

84852-15-3
C15H24O

Betegnelsen “nonylphenol” (i den efterfølgende
tekst forkortet NP) dækker over et stort antal isomere forbindelser, som adskiller sig fra hinanden
m.h.t. tilhæftningspunkt af nonyldelen på phenolringen og graden af forgrening af nonyldelen.
Kommercielt fremstillet nonylphenol består hovedsageligt af 4-nonylphenol (p-nonylphenol)
med en varierende, ikke defineret grad af forgrening af nonyldelen. Indholdet af ligekædet nonyl
i disse produkter er meget lille.
Strukturformel:
C9H19

OH

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Isononylphenol, p-nonylphenol,
monoalkyl (C3-9) phenol. Molvægt: 220. Beskrivelse: Klar, gullig, tyktflydende væske med svag
phenollugt. Smeltepunkt: -10 - 10°C. Kogepunkt:
290-310°C. Massefylde: 0,95 g/ml. Damptryk:
0,0023 mmHg (0,3 Pa). Flammepunkt: 141155°C. Vandopløselighed: Uopløselig. Octanol/
vandfordeling (logP): 4,48. Omregningsfaktor (i
luft): 1 ppm = 9,15 mg/m3. Lugtgrænse: ingen
data.

Forekomst og anvendelse
NP anvendes i meget store mængder på verdensplan (mio. tons). NP anvendes hovedsageligt industrielt som udgangsmateriale for syntese af nonylphenolethoxylater (der anvendes i stor udstrækning i tensider) og som monomer i polymerproduktion.

Miljømæssige forhold
NP er ikke naturligt forekommende. Hovedparten
af NP udledes til vandmiljøet og kan findes i ret
store mængder i slam (gram pr. kg. tørstof). I
landbrugsjord, som er tilført slam, kan indholdet
være i størrelsesordenen mg/kg. NP er tungt nedbrydeligt. Halveringstiden for NP i jord og vand
er cirka 1 måned. NP bioakkumuleres i vandlevende organismer.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
NP optages via mave-tarmkanalen og kan i en vis
udstrækning også optages ved hudkontakt og ind-

ånding. NP metaboliseres til glucuronsyrekonjugater, som udskilles via nyrerne.

Sundhedsmæssige effekter
Den akutte giftvirkning af NP er lav. NP virker
ætsende på huden og kan give alvorlig øjenirritation.
Ved dyreforsøg med gentagen udsættelse igennem 28 eller 90 dage har NP givet anledning til
uspecifikke tegn på giftvirkning såsom vægttab
og forstørrede nyrer og lever. I 28-dages forsøget
var nul effekt niveauet (NOAEL) 100 mg/kg/dag
(effekt ved 400 mg/kg/dag), mens der i 90-dages
forsøget blev fundet et NOAEL på 50 mg/kg/dag
(effekt ved 150 mg/kg/dag).
I et forsøg, hvor NP blev givet konstant i foderet
til rotter igennem flere generationer blev der fundet øget forekomst af nyreskader hos doserede
dyr i alle generationer; nyreeffekterne sås ved det
laveste dosisniveau, 15 mg/kg/dag.
NP har i en række tests (inklusiv dyreforsøg) udvist østrogenlignende effekt. Det antages, at kun
visse nonylphenoler med en forgrenet alkyldel
(kommercielt fremstillet nonylphenol) har evnen
til at binde sig til østrogenreceptoren, mens ligekædet nonylphenol ikke har østrogenlignende effekt.
I det tidligere omtalte flergenerationsforsøg fandt
man i hunligt afkom fremskyndet seksuel modning, øget længde af seksualcyklus og nedsat
vægt af ovarier. Hos hanligt afkom sås et nedsat
antal sædceller i 2. afkomsgeneration. NOAEL
for disse effekter var 15 mg/kg/dag.
NP har ikke forårsaget fostermisdannelser hos
forsøgsdyr.
Der foreligger ikke forsøg, der kan belyse eventuelle mutagene eller kræftfremkaldende egenskaber af NP.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Jord: 25 mg/kg
Drikkevand: 0,5 µg/l (phenoler generelt)
Slam: 50 mg/kg (10 mg/kg efter 1/6-2000)
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi

Der findes ikke forsøg, der belyser effekten af NP
ved indånding.
De effekter, som blev fundet med hensyn til forplantning og nyrer i et forsøg over flere generationer anses for at være de kritiske effekter for NP.
En tolerabel daglig indtagelse (TDI) beregnes
med udgangspunkt i det laveste observerede
effektniveau (LOAEL) på 15 mg/kg lgv. per dag
(indtagelse via mave-tarmkanalen). Der anvendes
en SFI på 10, idet mennesker kan være mere følsomme end forsøgsdyr; en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII på
30 idet udgangspunktet er et LOAEL og da data
for genotoxicitet og carcinogenicitet mangler.
TDI beregnes til 0,005 mg/kg lgv.
Grænseværdien i luft beregnes til 0,02 mg/m3
under forudsætning af, at en voksen person på 70
kg indånder 20 m3 luft per dag.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
(MST 1990).
B-værdien fastsættes til 0,02 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 1.

Reference
Østergaard G. (1999): Evaluation of health hazards by exposure to nonylphenol and nonylphenol ethoxylates and estimation of a limit value in
air. Instituttet for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
MST (1990). Begrænsning af luftforurening fra
virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.
6 1990.

April 1999 GO/IFT.

Nonylphenolethoxylater
B-værdi: 0,05 mg/m3
Nonylphenolethoxylater (i det efterfølgende forkortet NPE) er en gruppe af stoffer, som består af
en nonylkæde, sædvanligvis forgrenet, der er
hæftet på en phenolring (hydrofobe del), og
som via en etherbinding er forbundet til en eller
flere ethylenoxid- eller polyoxyethylenenheder
(hydrofile del). Kommercielle NPE’er er blandinger af enkeltkomponenter med forskellig polyoxyethylenkædelængder. Blandingerne karakteriseres ved en bestemt gennemsnitlig polyoxyethylenkædelængde. Sammensætningen af blandinger med samme gennemsnitlige polyoxyethylenkædelængde kan være forskellig.
Bruttoformel:

C15H24O(C2H4O)n

hvor n betegner antallet af ethylenoxidenheder
(EO).
Strukturformel:
C9H19

O

[CH2CH2O]n-1

CH2CH2OH

n = antal ethylenoxidenheder

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Nonylphenol polyoxyethylenether,
nonylphenol polyethylenglycol, nonylphenol polyethylenglycolether, polyoxyethylen nonylphenol ether. Molvægt: 220 + n x 44, hvor n er
antallet af ethylenoxidenheder. Beskrivelse:
NPE’er med 1-13 EO er væsker. Viskositeten
øges med ethoxyleringsgraden, og med EO lig 20
og derover er der tale om voksagtige faste stoffer.
Smeltepunkt: Varierer med ethoxyleringsgraden.
Kogepunkt: - Massefylde: 0,98-1,08 g/ml. Damptryk: (9 EO): <0,075 mmHg (<10 Pa). Flammepunkt: >150°C. Vandopløselighed: Direkte afhængig af antal EO, opløselige når EO>6. Octanol/vandfordeling (logP): - Omregningsfaktor (i
luft): - Lugtgrænse: ingen data.

Forekomst og anvendelse
NPE dannes ved ethoxylering af nonylphenol.
NPE anvendes i meget store mængder på verdensplan (mio. tons). NPE’er er nonioniske surfaktanter (overfladeaktive stoffer), der anvendes
som indholdsstoffer i industrirengøringsmidler og
detergenter samt i husholdningsrengøringsmidler
og kosmetik.

Miljømæssige forhold
NPE er ikke naturligt forekommende. Hovedparten af NPE udledes til vandmiljøet og kan findes
i ret store mængder i slam (gram pr. kg. tørstof). I
landbrugsjord, som er tilført slam, kan indholdet
være i størrelsesordenen mg/kg. NPE’er kan nedbrydes til nonylphenol, som er tungt nedbrydeligt
med tendens til bioakkumulering.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Optagelse kan ske via mave-tarmkanalen samt i
en vis udstrækning ved hudkontakt og indånding.
NPE metaboliseres til glucuronsyrekonjugater,
som udskilles via nyrerne.

Sundhedsmæssige effekter
Den akutte giftvirkning af NPE er lav.
Giftvirkningen efter længere tids udsættelse har
formentlig relation til kædelængden af ethylenoxiddelen. I en række 90-dages forsøg, hvori rotter blev fodret med foder indeholdende NPE’er
med ethylenoxid-kædelængder fra 4 til 40, blev
nul effekt niveauer (NOAEL’er) mellem 40 og
5000 mg/kg/dag fundet. Den laveste giftighed
blev fundet for NPE’er med ethylenoxidkædelængder på 20 eller derover. Observerede
effekter var uspecifikke tegn på giftvirkning såsom vægttab og forstørret lever. For nogle
NPE’er blev der også påvist små områder med
vævsdød i leveren.
Hos hunde er lignende effekter fundet ved tilsvarende dosis-niveauer. Desuden er der hos denne
dyreart fundet en specifik effekt på hjertet af visse NPE’er (med kædelængder 15, 17,5 og 20 men ikke med kædelængder udenfor dette interval). I hjertemuskelvævet sås områder med
vævsdød. Ved 40 mg/kg/dag sås kun mikroskopiske forandringer, mens 1 g/kg/dag medførte død
som følge af hjertesvigt.
NPE med kædelængde på 4 indtaget via munden
igennem 2 år gav hos rotter anledning til nedsat
legemsvægt, mens hunde udviste en forstørrelse
af leveren uden vævsforandringer. Hos begge arter var NOAEL på 40 mg/kg/dag. NPE med kædelængde 9 gav ingen effekt hos rotter i mængder
op til 270 mg/kg/dag i 2 år, mens hunde ved 88
mg/kg/dag fik en forstørret lever uden vævsforandringer.
Modersubstansen til NPE, nonylphenol, har i en
række tests udvist østrogenlignende effekt. Det

vides ikke, hvorvidt NPE har sådanne egenskaber.

virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.
6 1990.

NPE med kædelængde 9 eller 30 har ikke forårsaget fostermisdannelser hos forsøgsdyr.
April 1999 GO/IFT.
Der foreligger ikke forsøg, der kan belyse eventuelle mutagene eller kræftfremkaldende egenskaber af NPE.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Jord: 65 mg/kg
Drikkevand: 0,5 µg/l (phenoler generelt)
Slam: 50 mg/kg (10 mg/kg, efter 1/6-2000)
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
Der findes ikke forsøg, der belyser effekten af
NPE ved indånding.
De kritiske effekter er nedsat legemsvægt og øget
levervægt, samt den effekt på hjertet, som visse
NPE’er har udvist hos hunde.
En tolerabel daglig indtagelse (TDI) beregnes
med udgangspunkt i det laveste observerede effektniveau (LOAEL) på 40 mg/kg lgv./dag for effekt på hjertet hos hunde. Der anvendes en SFI på
10, idet mennesker kan være mere følsomme end
forsøgsdyr; en SFII på 10 for at beskytte særligt
følsomme mennesker; en SFIII på 30 idet udgangspunktet er et LOAEL og da data for genotoxicitet og carcinogenicitet mangler. TDI beregnes til 0,013 mg/kg lgv.
Grænseværdien i luft beregnes til 0,05 mg/m3
under forudsætning af, at en voksen person på 70
kg indånder 20 m3 per dag.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
(MST 1990).
B-værdien fastsættes til 0,05 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 1.

Reference
Østergaard G. (1999): Evaluation of health hazards by exposure to nonylphenol and nonylphenol ethoxylates and estimation of a limit value in
air. Instituttet for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
MST (1990). Begrænsning af luftforurening fra

OZON
3
B-værdi: 0,01 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:

10028-15-6
O3

Fysisk-kemiske egenskaber
Molvægt: 48. Beskrivelse: Blålig-farveløs gas
med stærk gennemtrængende og stikkende lugt.
Reaktivitet: Virker kraftigt oxiderende. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 2 mg/m3. Lugtgrænse: 0,09 mg/m3 (luft).

Forekomst og anvendelse
Ozon dannes ud fra ilt ved sollysets indvirken
dels højt oppe i stratosfæren, hvor ozonlaget
virker beskyttende mod UV-lysets indtrængen,
og dels i troposfæren (de jordnære luftlag), ud fra
komplekse fotokemiske reaktioner hvor ilt,
kvælstofdioxid og kulbrinter er involveret.
De gennemsnitlige niveauer i udeluften i Danmark ligger på ca. 50 µg/m3 med maksimalniveauer på ca. 160 μg/m3. Kunstigt dannes ozon
ud fra elektriske udladninger i luften.
Ozon anvendes i forbindelse med desinfektion af
vand, til blegning af tekstiler og i organisk
kemiske synteser.

Miljømæssige forhold
Der er en kompleks ligevægt mellem dannelse og
nedbrydning af ozon i udeluften. I gadeniveau
ved stærkt trafikerede veje falder ozonniveauet
p.g.a. reaktion med kvælstofmonoxid (der
udledes i stor mængde med udstødningen) under
dannelse af kvælstofdioxid.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Der kan ikke påvises optagelse af ozon i organismen ved indånding, idet den reaktive ozon
hurtigt reagerer med makromolekyler i luftvejenes slimlag og vævsoverflader.

Sundhedsmæssige effekter
Hos mennesker udsat for ozon i laboratorieforsøg
har man ved niveauer fra 0,2 til 2 mg/m3 ozon
fundet følgende symptomer fra luftvejene: hoste,
tørhed i halsen, trykken for brystet, brystsmerter
og øget slimproduktion. Yderligere sås træthed,
utilpashed og kvalme. I laboratorieforsøg har
niveauer på 160-200 μg/m3 medført påvirkning
af lungefunktionen hos mennesker.
Lugtgrænsen (50% af en befolkningsgruppe) er
angivet til 0,09 mg/m3, mens 10%-lugtgrænsen er
anført til 0,008 mg/m3. Ved lavere niveauer kan
lugten opfattes som behagelig.

Befolkningsundersøgelser peger ligeledes på, at
der er en sammenhæng mellem ozonniveauet i
udeluften og symptomer fra luftvejene. Således er
der fundet irritation af næse/svælg, trykken for
brystet, hoste og hovedpine ved timemiddelværdier på 200 μg/m3 og højere. Hos børn er der
registreret påvirkning af lungefunktionen i
forbindelse med luftforureningsniveauer på 160300 μg/m3, mens den fysiske ydeevne hos sportsfolk har været reduceret i forbindelse med
niveauer på 240-740 μg/m3 i udeluften.
Nyere undersøgelser finder reduceret lungefunktion hos børn og astmatikere (børn er særligt
eksponerede, da de befinder sig mere udenfor og
er fysisk aktive) samt øget forekomst af astmaanfald ved ozonkoncentrationer over 100-120
μg/m3.
Flere epidemiologiske undersøgelser har fundet
en sammenhæng mellem et forøget antal hospitalsindlæggelser som følge af luftvejslidelser og
stigende ozonniveauer ved niveauer omkring 100
μg/m3.
Der har vist sig at være meget store forskelle i
den raske befolkning m.h.t. følsomheden over for
ozons skadeeffekter. Der er modstridende
opfattelse vedrørende følsomheden hos patienter
med luftvejslidelser, men nyere data peger på, at
astmapatienter sammenlignet med normalbefolkningen er mere følsomme over for ozonpåvirkning.
Ved eksponering af forsøgsdyr i intervallet 1001000 μg/m3 ses ved de laveste niveauer begyndende påvirkning af cellerne i de yderste lungeblærer, mens de højere niveauer kan medføre
mere omfattende skade på overfladecellerne. Der
ses øget celledeling, øget slimproduktion og
forøget enzymaktivitet i overfladevævet. Endvidere påvirkes lungernes forsvarssystem, således
er modstandskraften over for infektioner vist at
være mindsket. Længere tids udsættelse (måneder) afstedkommer bindevævsdannelse i lungerne.
Ozon anses ikke i sig selv at være kræftfremkaldende, men data peger på, at ozon kan have en
forstærkende effekt ved udsættelse via indåndingsluften af andre kræftfremkaldende stoffer.

Reguleringer / vurderinger
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 0,1 ppm (0,2
mg/m3).
Grænseværdi, udeluft:

Danmark: 0,11 mg/m3 (8-timersværdi).
WHO (1995): 0,12 mg/m3 (8-timersværdi).

Grundlag for B-værdi
Epidemiologiske undersøgelser peger på, at et
niveau omkring 100 μg/m3 kan medføre effekter
(nedsat lungefunktion, øget hospitals/skadestuebesøg som følge af luftvejslidelser) hos de mere
følsomme grupper i befolkningen. I laboratorieforsøg har niveauer på 160-200 μg/m3 medført påvirkning af lungefunktionen hos mennesker.
Ved beregning af en grænseværdi i luft betragtes
100 μg/m3 således som det laveste observerede
effektniveau (LOAEL). Der anvendes en SFI på
1, da humane data benyttes; en SFII på 1, da der
tages udgangspunkt i de mest følsomme befolkningsgrupper; en SFIII på 10, da et LOAEL
benyttes. Grænseværdien beregnes til 0,01
mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,01 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
Larsen PB, Larsen JC, Fenger J, og Jensen SS
(1996). Bilag A10: Ozon. Sundhedsmæssig
vurdering af luftforurening fra vejtrafik, Miljøprojekt nr. xxx (udkast).

August 1996 PBL/IT.

PROPYLENGLYCOLMONO-tertiær-BUTYLETHER (2PG1tBE)
B-værdi: 0,05mg/m3, hovedgruppe 2
Den kemiske benævnelse propylenglycolmonotertiær-butylether dækker over to isomere forbindelser. Dette datablad omhandler kun isomeren
2-propylenglycolmono-tertiær-butylether
(2PG1tBE).

højere end 2680 mg/m3 (rotter, 4 timer). Efter
oral dosering er rapporteret en LD50-værdi på
omkring 3770 mg/kg legemsvægt (lgv.) for rotter. Ved hudkontakt var LD50-værdien over 2000
mg/kg lgv. hos kaniner.

CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

2PG1tBE har udvist svag hudirriterende effekt
hos kaniner og stærk grad af øjenirriterende effekt hos kaniner. Stoffet har ikke udvist hudsensibiliserende egenskaber hos marsvin (Guinea-pig
maximization test).

57018-52-7
C7H16O2

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 1-tert-Butoxy-2-propanol, 1-(1,1dimethylethoxy)-2-propanol,
1-methyl-2-tertbutoxyethanol. Molvægt: 132,2. Beskrivelse:
Klar, farveløs væske med en æterisk duft. Smeltepunkt: < -85°C. Kogepunkt: 151°C. Massefylde: 0,872 g/ml. Damptryk: 4,8 mmHg (640 Pa) v.
20°C. Flammepunkt: 45°C. Vandopløselighed:
187,7 g/l v. 20°C. Octanol/vandfordeling (logP):
0,73. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 5,50
mg/m3. Lugtgrænse: (luft) -.

Forekomst og anvendelse
2PG1tBE forekommer så vidt vides ikke naturligt. Stoffet anvendes i en lang række produkter
som for eksempel rensemidler, elektronikkemikalier, neglelak, samt produkter til overfladebehandling. Stoffet anvendes også i renserivæsker.

Miljømæssige forhold
Der er ikke fundet oplysninger herom.

I et 90-dages inhalationsstudie (rotter) blev der
observeret et nul-effektniveau (NOAEC) på 25
ppm (137,5 mg/m3); ved højere koncentrationer
sås effekter på blodbilledet (4125 mg/m3) og øget
organvægte (lever, nyrer, milt og binyrer (fra 440
mg/m3). Der sås ingen forandringer (histologiske
forandringer) i disse væv.
Der er ikke set skadelige påvirkninger af fostre
fra rotter (inhalation af 1265-5445 mg/m3 6 timer
om dagen fra dag 6 til 15 i drægtighedsperioden)
eller fra kaniner (inhalation af 1260-6050 mg/m3
6 timer om dagen fra dag 7 til 19 i drægtighedsperioden) bortset fra misdannelser hos 2 rottefostre fra den højest doserede gruppe (omkring
5500 mg/m3). Der er ingen data vedrørende effekter på reproduktionsevnen. Generelt er propylenglycolethere, som er sekundære alkoholer
(f.eks. 2PG1tBE), ikke reproduktionsskadende
stoffer.
Undersøgelser for skadelige virkninger på generne (mutagenicitet og genotoksicitet) har givet både positive og negative resultater. Der er ingen
undersøgelser for en eventuel kræftfremkaldende
effekt. Generelt udviser glycolethere ikke genotoksiske eller kræftfremkaldende egenskaber.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Der er ikke fundet oplysninger herom. Generelt
optages glycolethere hurtigt efter inhalation og
oral dosering og nedbrydes i leveren, hvorefter
nedbrydningsprodukterne udskilles primært i urinen (i fri eller konjugeret form) og i udåndingsluften (kuldioxid).

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): -

Sundhedsmæssige effekter

Grundlag for B-værdi

Der er ikke fundet informationer vedrørende
eventuelle effekter hos mennesker.

Der er ingen humane data.

2PG1tBE har et lavt akut toksisk potentiale hos
forsøgsdyr. Der er rapporteret en LC50-værdi på

Et sundhedsmæssigt baseret luftkvalitetskriterium beregnes med udgangspunkt i et observeret
nul-effektniveau (NOAEC) på 25 ppm (137,5

mg/m3) ved eksponering (6 timer per dag, 5 dage
per uge, i 13 uger) af rotter. Ved højere koncentrationer (fra 440 mg/m3) sås blandt andet øget
lever- og nyrevægt. Da den samlede dosis, og ikke koncentrationen af 2PG1tBE i indåndingsluften vurderes at være mest afgørende for de observerede effekter, omregnes NOAEC på 137,5
mg/m3 til en kontinuert dosering på 25 mg/m3.
Der anvendes en SFI på 10, idet mennesker kan
være mere følsomme end forsøgsdyr; en SFII på
10 for at beskytte særligt følsomme mennesker;
en SFIII på 5 på grund af det relativt spinkle datagrundlag. Luftkvalitetskriteriet beregnes til 0,05
mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
(MST 1990).
B-værdien fastsættes til 0,05 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
Nielsen E. (2002): Evaluation of health hazards
by exposure to propylene glycol mono-t-butyl
ether and estimation of a quality criterion in ambient air. Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring, Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
MST (1990). Begrænsning af luftforurening fra
virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.
6 1990.

April 2002 ENI/IFSE.

PHTHALATER, andre end DEHP
3
B-værdi: 0,01 mg/m
Fysisk-kemiske egenskaber
Phthalater er den generelle betegnelse for monoog diestre af de isomere benzendicarboxylsyrer.
COOR1-C6H4-COOR2
R1 og R2 er alkyl- eller aryl-grupper.

De fleste phthalater er væskeformige ved stuetemperatur, farveløse, uden lugt og med lavt
damptryk. Vandopløseligheden falder med
stigende længde af sidekæderne R1 og R2 og afhænger endvidere af evt. forgrening. De fleste
phthalater er opløselige i organiske opløsningsmidler. Fordelingskoefficienten logPoctanol/vand
ligger fra 1 til 5.

Forekomst og anvendelse
Phthalater er ikke naturligt forekommende, men
findes stort set overalt i naturen. Phthalater
anvendes hovedsageligt som blødgørere i forskellige former for plastmaterialer.

Miljømæssige forhold
Phthalater i miljøet stammer hovedsageligt fra
bortskaffelse af phthalatholdige materialer f.eks.
ved forbrænding eller ved deponering på lossepladser. Phthalater bindes til organiske partikler
i jord, vand og luft.
I luften er der målt niveauer på 1-20 ng/m3 i
afsidesliggende områder og niveauer op til 700
ng/m3 i by- og industriområder. Phthalater nedbrydes ved reaktion med hydroxylradikaler. Halveringstiden for de undersøgte phthalater (fri
form) ligger på lidt under et døgn. For phthalater
bundet til partikler vil halveringstiden sandsynligvis være længere.
I jord og vand nedbrydes phthalater hovedsageligt mikrobielt til vand og kuldioxid ved tilstedeværelse af ilt. Nedbrydningshastigheden er
bl.a. afhængig af længden samt forgreningen af
sidekæderne R1 og R2.
Phthalater ophobes i akvatiske organismer i
varierende grader afhængig af vand-fedt fordelingsforholdet.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Phthalater optages efter indtagelse og indånding
samt ved hudkontakt, sidstnævnte dog kun i ringe
grad. Efter indtagelse nedbrydes diestre i tarmen
til monoestre samt de respektive alkoholer.
Phthalater fordeles i hele organismen, men

ophobes ikke. De kortkædede monoestre (C1-C3)
udskilles hovedsageligt uomdannet eller som
glucuronider i urinen. Den videre omdannelse af
monoestre med sidekæder fra C4 og opefter
foregår i leveren. Metabolitterne udskilles uomdannet eller som glucuronider i urinen og i fæces.
Omdannelsesgraden varierer meget mellem de
enkelte phthalater, ligesom der også er stor
forskel mellem de enkelte dyrearter.
Der er ingen data for omdannelse og udskillelse
efter indånding.

Sundhedsmæssige effekter
Den akutte giftighed er lav både hos mennesker
og dyr. LD50-værdier for de kortkædede phthalater ligger omkring 7-10 g/kg lgv., mens værdierne for de længerekædede ligger omkring 20-35
g/kg lgv. Hovedparten af phthalaterne har ringe
eller ingen hud- og øjenirriterende virkning. Data
tyder ikke på, at phthalaterne har sensibiliserende
virkning.
I to epidemiologiske undersøgelser blev der
observeret øget forekomst af polyneuropathi hos
arbejdere udsat for phthalater i koncentrationer
fra 1 til 66 mg/m3. I en tredje undersøgelse blev
der ikke fundet øget forekomst af polyneuropathi
hos arbejdere udsat for phthalater i koncentrationer fra 0,1 til 0,7 mg/m3.
Der er kun enkelte dyreforsøg vedrørende effekter efter indånding af phthalater. Reduceret
tilvækst blev observeret hos rotter udsat for 50
mg/m3 dibutylphthalat i op til 6 måneder. Hos
rotter blev der observeret testikelskader (atrofi)
efter udsættelse for butylbenzylphthalat (1000
mg/m3 i 4 uger eller 800 mg/m3 i 13 uger). Der er
ingen undersøgelser af kræftfremkaldende
virkning efter indånding.
Efter indtagelse er de fleste phthalater relativt
ugiftige hos de undersøgte dyrearter. Den hyppigst observerede effekt er reduceret tilvækst.
Denne effekt ses ved indgift af høje doser (1-5%
i foderet), hvor der i de fleste forsøg samtidig er
observeret nedsat fødeindtagelse.
Oral indgift af nogle phthalater har medført
testikelskader (atrofi). Data tyder på, at phthalater
med sidekædelængde fra C4 til C6 giver
testikelskader, mens de øvrige phthalater ikke
giver denne form for skader. Enkelte undersøgelser har vist, at testikelskaderne er reversible.
For dibutylphthalat er det laveste observerede

effekt niveau (LOAEL) for testikelskader 250
mg/kg lgv. per dag. For butylbenzylphthalat er
der observeret et nul-effekt niveau (NOAEL) på
470 mg/kg lgv. per dag.
Visse phthalater har ved indgift til drægtige dyr
medført fosterpåvirkninger, herunder fosterskader. Effekterne ses hovedsageligt ved høje doser,
hvor der samtidig er set påvirkninger af moderdyrene.

Reference
Nielsen E. (1994): Evaluation of health hazards
by exposure to phthalates, other than DEHP and
estimation of a limit value in ambient air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen.
Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

April 1994 ENI/IT.
Phthalaterne anses ikke for at give genskader, da
de fleste undersøgelser har vist negative resultater.
Der er udført langtidsforsøg med butylbenzylphthalat, diallyphthalat og diisononylphthalat. For
alle tre stoffer er det vurderet, at der ikke er
grundlag for at vurdere disse som kræftfremkaldende for mennesker.

Reguleringer/ vurderinger
Klassificering: Jord: 250 mg/kg jord.
Drikkevand: 20 μg/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 3 mg/m3 (for de
enkelte phthalater der er optaget på listen).
IARC (WHO): Butylbenzylphthalat: gruppe 3,
dvs. kan ikke evalueres pga mangelfulde data.

Grundlag for B-værdi
På baggrund af de epidemiologiske undersøgelser
vurderes det, at den kritiske effekt ved indånding
af phthalater er udvikling af polyneuropathi.
Polyneuropathi er observeret hos arbejdere udsat
for phthalater i koncentrationer fra 1 til 66
mg/m3, men ikke hos arbejdere udsat for
koncentrationer fra 0,1 til 0,7 mg/m3. 0,7 mg/m3
vurderes som et nul-effektniveau (NOAEL) for
udvikling af polyneuropathi. Der anvendes en SFI
på 1, da humane data benyttes; SFII på 10 for at
beskytte særligt følsomme mennesker; SFIII på 1,
da NOAEL benyttes.
Mennesker udsættes hovedsageligt for phthalater
via levnedsmidler, som har været i kontakt med
phthalatholdige produkter. Derudover er der også
bidrag fra indeluft på grund af frigørelse af
phthalater fra phthalatholdige produkter. Derfor
tolereres kun et bidrag fra udeluften på 10%.
Grænseværdien beregnes til 0,007 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,01 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

PIPERIDIN
3
B-værdi: 0,01 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

110-89-4
C5H11N

gav anledning til irritative effekter. Piperidin kan
give svære ætsningsskader ved kort tids (minutter) hudkontakt.
Piperidin påvirker visse funktioner i centralnervesystemet og har tidligere været anvendt i skizofrenibehandlingen.
For mus og marsvin er rapporteret LC50-værdier på 6030 mg/m3 (4 timer) og 12.000 mg/m3 (1
time). Rotter overlevede 4 timers eksponering for
7000 mg/m3, men ikke for 14.000 mg/m3.

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Hexahydropyridin, azocyclohexan.
Molvægt: 85,15. Beskrivelse: Klar, farveløs
væske med skarp lugt. Smeltepunkt: -7°C. Kogepunkt: 106,3°C. Massefylde: 0,86 g/ml. Damptryk: 40 mmHg (5,3 kPa). Flammepunkt: 16°C.
Vandopløselighed: Blandbar. Octanol/vandfordeling (logP): 0,84. Omregningsfaktor (i luft): 1
ppm = 3,54 mg/m3. Lugtgrænse: <2 ppm (luft).

Forekomst og anvendelse
Piperidin forekommer naturligt i små mængder i
forskellige levnedsmidler, bl.a. sort peber.
Piperidin anvendes i produktionen af lægemidler,
befugtningsmidler og epoxyprodukter, som tilsætningsstof i gummiprodukter og som aromastof
i levnedsmidler.

Miljømæssige forhold
Der er ingen data vedrørende forekomst eller
skæbne i luften.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Piperidin kan påvises i den menneskelige organisme, bl.a. i hjernen, rygmarvsvæsken, huden og
urinen. Der er ingen data vedrørende optagelse
og fordeling efter indånding eller indtagelse.
Piperidin udskilles fortrinsvis uomdannet via
urinen. Mennesker udskiller 3-20 mg/dag.

Sundhedsmæssige effekter
Der er meget sparsomme oplysninger vedrørende
effekter i mennesker. Piperidin virker irriterende
på øjne, hud og luftveje. En irritationstærskel på
91 mg/m3 er rapporteret. Ved lavere koncentrationer (7-18 mg/m3) er lugten beskrevet som
værende uudholdelig, mens disse niveauer ikke

Der er kun fundet en enkelt længerevarende (4
mdr.) inhalationsundersøgelse (rotter og kaniner).
Imidlertid er denne undersøgelse ikke anvendelig
i relation til fastsættelse af grænseværdier.
Hos rotter, der fik 0,08% piperidin (svarende til
ca. 80 mg/kg b.w/dag) med foderet i 12 uger,
blev der ikke fundet effekter i et bredt udsnit af
væv og organer.
Der er ingen relevante undersøgelser vedrørende
effekter på reproduktionsevnen eller vedrørende
teratogene effekter.
Piperidin havde negativ virkning i bakterietests
for effekter på arvematerialet, hvorimod der er
fundet modstridende resultater i tests med pattedyrsceller.
Der blev ikke fundet tumorer hos rotter, der fik
0,09% piperidin i drikkevandet i et år.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: T;R23/24 C;R34 F;R11.

Grundlag for B-værdi
Baseret på det meget spinkle datagrundlag anses
de kritiske effekter hos mennesker efter inhalation af piperidin at være irritation af øjne, hud og
luftveje samt lugtgener. Der er rapporteret en
irritationstærskel på 91 mg/m3. Lugten er beskrevet som uudholdelig ved koncentrationer på
7-18 mg/m3, mens disse niveauer ikke gav
anledning til irritative effekter. Med henblik på
beregning af en grænseværdi vurderes 7 mg/m3
som et nul-effekt niveau (NOAEL) for irritative
effekter. Der anvendes en SFI på 1, da humane
data benyttes; en SFII på 10 for at beskytte særligt
følsomme mennesker; en SFIII på 50, pga det
spinkle datagrundlag, og for at tage højde for
lugtgener rapporteret ved koncentrationer på 7-18
mg/m3 samt eventuelle påvirkninger af central-

nervesystemet. Grænseværdien beregnes til 0,014
mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig
sættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,01 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2.

Reference
Nielsen E. (1996): Evaluation of health hazards
by exposure to piperidine and estimation of a
limit value in ambient air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Juni 1996 ENI/IT.

PROPYLENCARBONAT
B-værdi: 1 mg/m3
CAS nr:
108-32-7
Bruttoformel:
C4H6O3
Strukturformel:
CH2
O
O C
O
CH CH3

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 4-methyl-1,3-dioxolan, dipropylen
carbonat, 1,2-propanediolcarbonat, 1,2-PDC,
cyklisk methylethylencarbonat, cyklisk 1,2 propylencarbonat, 1,2-propylencarbonat, propylen
glycol cyklisk carbonat, 4-methyl-2-oxo-1,3dioxolan. Molvægt: 102,09. Beskrivelse: farveløs
og lugtfri ikke-viskøs væske. Smeltepunkt: -48,8
- -49,2°C. Kogepunkt: 241,7 - 243,4°C. Massefylde: 1,189 -1,2069 g/ml. Damptryk: 0.03
mmHg (4 Pa). Flammepunkt: 135°C. Vandopløselighed: 83 g/l Octanol/vandfordeling (logP): Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,17 mg/m3.
Lugtgrænse: -

Forekomst og anvendelse
Propylen carbonat anvendes til mange forskellige
formål, blandt andet til batterier, i maling, i køleog bremsevæsker samt i kosmetik .

Miljømæssige forhold
Der er ikke fundet data, men det anses for sandsynligt, at propylencarbonat nedbrydes (hydrolyse) i vandigt miljø. Fordampning fra jord og
vand anses for at være langsom.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Et studie af gennemtrængeligheden i human hud
indikerer, at propylencarbonats gennemtrængelighed er ca. 30 gange lavere end vands.

Sundhedsmæssige effekter
Ufortyndet propylencarbonat samt en 20% opløsning resulterede i moderat hudirritation hos
mennesker. Opløsninger på op til 10% viste ingen hudirriterende effekt.
LD50-værdien er af størrelsesorden 30 g/kg for
rotter og 20 g/kg for mus.
Hunde, marsvin og rotter eksponeret for 2800
mg/m3 i 21 dage fik næseflåd og diaré (det er
usikkert om diaréen skyldtes propylencarbonat).
Propylencarbonat (ufortyndet) var øjenirriterende
hos kaniner, men kun svagt hudirriterende.

I rotter eksponeret i 90 dage for 100, 500 eller
1000 mg/m3 propylencarbonat (aerosol), blev der
ikke fundet systemiske effekter. Hævelser omkring øjnene blev set hos nogle af dyrene i de to
højeste dosisgrupper. Et observeret nul-effekt niveau (NOAEL) er således 100 mg/m3 i dette studie.
Der blev ikke set effekter af propylencarbonat i
rotter efter 90 dages oral indgift i doser op til
5000 mg/kg/dag. Tilsvarende blev der ikke fundet effekter i mus efter hudapplikation i 104 uger.
I et enkelt reproduktionsforsøg blev der rapporteret påvirkning af moderdyrene (mindsket vægtøgning og foderindtag) ved den højeste dosis
(5000 mg/kg), mens der ikke blev set effekter på
afkommet.
Propylencarbonat var negativ i Ames test, undtagen i Salmonella typhimurium stammen TA100,
hvor et svagt positivt, ikke dosis-relateret, resultat
blev rapporteret. I en enkelt pattedyrcellekultur
(rottelever) var propylencarbonat negativ.
Propylencarbonat er ikke fundet kræftfremkaldende hos mus i et 2 års inhalationsforsøg.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Xi;R36.
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i et
observeret nul-effektniveau (NOAEL) på 100
mg/m3 (aerosol) for irritative effekter (hævelse
om øjnene) hos rotter. Der anvendes en SFI på
10, idet mennesker kan være mere følsomme end
forsøgsdyr; en SFII på 10 for at beskytte særligt
følsomme mennesker; en SFIII på 1 idet der anvendes et NOAEL samt at der ikke er set systemiske effekter ved selv høje doser. Grænseværdien beregnes til 1 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien
(MST 1990).
B-værdien fastsættes til 1 mg/m3 - placering i hovedgruppe 2.

Reference
Beltoft V. og Nielsen E. (1999): Evaluation of
health hazards by exposure to propylene carbonate and estimation of a limit value in ambient air.
Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi,
Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
MST (1990). Begrænsning af luftforurening fra
virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.
6 1990.
November 1999 VBE, ENi/IFT.

2-PROPYLENGLYCOL-1-ETHYLETHER (2PG1EE)
2-PROPYLENGLYCOL-1-ETHYLETHERACETAT (2PG1EEA)
B-værdi: 0,01mg/m3 (lugtbaseret), hovedgruppe 2
Handelsvaren propylenglycolethylether er en
blanding af to isomere stoffer 2-propylenglycol1-ethylether (2PG1EE, α-isomeren) og 1-propylenglycol-2-ethylether (1PG2EE, β-isomeren).
Den sidstnævnte isomer udgør sædvanligvis
mindre end 10%. Det samme gør sig gældende
for acetaten. Dette datablad omhandler kun αisomeren 2PG1EE og den tilsvarende acetat.
2PG1EE (1) og 2PG1EEA (2) er vurderet under
et, da glycoletheracetater generelt efter optagelse
i organismen hurtigt nedbrydes til den respektive
glycolether, og da de sundhedsmæssige effekter
for glycolether og den respektive acetat forventes
stort set at være identiske.

CAS nr.:

1) 1569-02-4
2) 54839-24-6

Bruttoformel:

1) C5H12O2
2) C7H14O3

Strukturformel:
1)

2)

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: 1) 1-Ethoxy-2-propanol, Propasol
Solvent E; 2) 1-ethoxy-2-propylacetat. Molvægt:
1) 104,15; 2) 146,19. Beskrivelse: 1) væske; 2)
væske. Smeltepunkt: 1) -90°C; 2) -89 °C. Kogepunkt: 1) 132°C; 2) 158°C. Massefylde: 1) 0,896
g/ml; 2) 0,941 g/ml. Damptryk: 1) 7,5 mmHg
(1000 Pa) v. 20°C; 2) 1,7 mmHg (227 Pa) v.
20°C. Flammepunkt: 1) 43°C; 2) 53°C. Vandopløselighed: 1) fuldstændig opløselig; 2) 95 g/l v.
20°C. Octanol/vandfordeling (logP): 2) 0,76.
Omregningsfaktor (i luft): 1) 1 ppm = 4,33
mg/m3; 2) 1 ppm = 6,08 mg/m3. Lugtgrænse
(luft): 2) 0,0089 mg/m3 (målt).

Forekomst og anvendelse
2PG1EE og 2PG1EEA forekommer så vidt vides
ikke naturligt. Stofferne anvendes som opløsningsmiddel i en lang række produkter som for
eksempel produkter til overfladebehandling, lakker, malinger, farvestoffer, samt andre olier og
fedtstoffer.

Miljømæssige forhold
Der er ikke fundet oplysninger herom.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Der er ikke fundet oplysninger herom. Generelt
optages glycolethere hurtigt efter inhalation og
oral dosering og nedbrydes i leveren, hvorefter
nedbrydningsprodukterne udskilles primært i urinen (i fri eller konjugeret form) og i udåndingsluften (kuldioxid).

Sundhedsmæssige effekter
Der er ikke fundet informationer vedrørende
eventuelle effekter hos mennesker.
2PG1EE og 2PG1EEA har et lavt akut toksisk
potentiale hos forsøgsdyr. For 2PG1EE er rapporteret en LC50-værdi på højere end 14500
mg/m3 og for 2PG1EEA på højere end 6990
mg/m3 (rotter, 4 timer). Toksiske symptomer observeret ved disse høje koncentrationer var påvirkning af centralnervesystemet samt irritation
af næse og øjne. Efter oral dosering er rapporteret
LD50-værdier (rotter) højere end 5000 mg/kg legemsvægt (lgv.) for både 2PG1EE og 2PG1EEA.
Ved hudkontakt blev estimeret en LD50-værdi på
9 ml/kg lgv. for 2PG1EE hos kaniner.
2PG1EE og 2PG1EEA har udvist svag hudirriterende effekt hos kaniner. 2PG1EE gav ingen
øjenirritation hos kaniner, hvorimod 2PG1EEA
udviste svag øjenirriterende effekt hos kaniner.
2PG1EEA har ikke udvist hudsensibiliserende
egenskaber hos marsvin (Guinea-pig maximization test); der er ingen oplysninger herom for
2PG1EE.
I et 90-dages inhalationsstudie (rotter, 6 timer per
dag, 5 dage per uge) af 2PG1EE blev der ved den
højeste koncentration (8660 mg/m3) set irritation
af øjne og næse (minimal og forbigående) og en
let forøget levervægt hos hunner. Der sås ingen
forandringer (histologiske forandringer) i de un-

dersøgte væv (blandt andet lever, testikler, og
bloddannende væv). Ved det næsthøjeste dosisniveau (1300 mg/m3) sås ingen effekter. Hos rotter udsat via inhalation for 2PG1EEA på dampform (7150 mg/m3, 6 timer per dag, 5 dage per
uge, 28 dage) blev der ikke observeret nogle effekter.
Efter oral dosering af 2PG1EE (2 ml/kg lgv., 10
doser) sås hos rotter let nedsat legemsvægt (hanner), let forøget levervægt, og let påvirkning af
blodbilledet (hanner).
Der er ikke set skadelige påvirkninger, inklusive
misdannelser, af fostre fra rotter (inhalation af
2PG1EE, 433-8660 mg/m3 6 timer om dagen fra
dag 6 til 15 i drægtighedsperioden) eller fra kaniner (inhalation af 2PG1EE, 433-5200 mg/m3 6
timer om dagen fra dag 7 til 18 i drægtighedsperioden. Der er ingen data vedrørende effekter af
2PG1EE og 2PG1EEA på reproduktionsevnen og
ingen data vedrørende fosterpåvirkninger af
2PG1EEA. Generelt er propylenglycolethere,
som er sekundære alkoholer (f.eks. 2PG1EE),
ikke reproduktionsskadende stoffer.
Undersøgelser for skadelige virkninger på generne (mutagenicitet og genotoksicitet) indikerer, at
2PG1EE og 2PG1EEA ikke er mutagene eller
genotoksiske stoffer. Der er ingen undersøgelser
for en eventuel kræftfremkaldende effekt. Generelt udviser glycolethere hverken genotoksiske eller kræftfremkaldende egenskaber.

ret herpå er der blevet fastsat en lugtbaseret Bværdi på 0,01 mg/m3 (MST 2002).
Der er ikke rapporteret nogle lugtgrænser i luft
for 2PG1EE, men luftgrænsen vurderes at være
sammenlignelig med den for 2PG1EEA, da Miljøstyrelsen tidligere har bestemt lugtgrænse på
methylether analogerne af de to stoffer med en
lugtgrænse på henholdsvis 0,014 mg/m3 og 0,026
mg/m3 for -glycolether og –glycoletheracetat.
B-værdien for 2PG1EE henholdsvis 2PG1EEA
fastsættes til 0,01 mg/m3 (lugtbaseret) - placering
i hovedgruppe 2.
Denne B-værdi vurderes at tage højde for eventuelle sundhedsmæssige effekter som følge af
eksponering for 2PG1EE og 2PG1EEA, da der
ikke er observeret toksiske effekter hos forsøgsdyr (rotter) ved eksponering for koncentrationer
op til 1300 mg/m3.

Referencer
Nielsen E. and Ladefoged O. (2006): Evaluation
of health hazards by exposure to propylene glycol 1-ethyl ether and its acetate. Afdeling for
Toksikologi og Risikovurdering, Danmark Fødevareforskning. Baggrundsrapport udarbejdet for
Miljøstyrelsen.
MST (2002). B-værdivejledningen. Vejledning
fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2002.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: B-værdi: 2PG1EE:1 mg/m3.
2PG1EEA: 0,01 mg/m3 (L).
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
Der er ingen humane data.
Data fra dyreforsøgene for både 2PG1EE og
2PG1EEA er utilstrækkelige med henblik på
fastsættelse af et sundhedsmæssigt baseret luftkvalitetskriterium. Det skal dog bemærkes, at både 2PG1EE og 2PG1EEA har vist lav toksicitet i
de eksisterende studier, idet de effekter, der er set
hos rotter (minimal og forbigående irritation af
øjne og næse og en let forøget levervægt hos
hunner), er observeret ved gentagen eksponering
ved 1300 mg/m3 henholdsvis 7150 mg/m3.
Lugtgrænsen for 2PG1EEA er tidligere af Miljøstyrelsen blevet bestemt til 0,009 mg/m3 og base-

April 2006 ENI / TR/T/DFVF.

SÆBER
3
B-værdi 0,01 mg/m (målt som støv)
Fysisk-kemiske egenskaber
Sæber er natrium-, kalium- eller calciumsalte af
fedtsyrer. De i sæber 5 hyppigst forekommende
fedtsyrer er laurinsyre, myristinsyre, palmitinsyre, stearinsyre og oliesyre. Natrium-, kaliumog calciumsaltene af disse fedtsyrer er faste
stoffer. Natrium- og kaliumsaltene er opløselige i
vand, og den vandige opløsning har basisk
reaktion. Calciumsaltene er tungt- eller uopløselige i vand.

Der er ingen data vedrørende kræftfremkaldende
virkninger eller virkninger på generne.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Grænseværdi, arbejdsmiljøet:
organisk støv: 3 mg/m3
stearater (ACGIH): 10 mg/m3 (totalt støv).

Grundlag for B-værdi

Sæber karakteriseres sædvanligvis som let bionedbrydelige.

De tilgængelige data giver ikke mulighed for
fastsættelse af en sundhedsmæssigt baseret Bværdi. Under forudsætning af, at sæber kun
består af natrium-, kalium- og/eller calciumsalte
af fedtsyrer og ikke indeholder andre stoffer, kan
sæber omfattes af den nuværende B-værdi for
støv i øvrigt på 0,08 mg/m3.
Imidlertid giver de fysisk-kemiske egenskaber
(pH på ca. 10) anledning til mistanke om, at der
kan opstå irritative gener i luftveje og slimhinder.
På denne baggrund fastsættes en B-værdi på 0,01
mg/m3 - placering i hovedgruppe 2.

Optagelse, omdannelse og udskillelse

Reference

For sæbers vedkommende er der ingen data.
Fedtsyrer optages efter indtagelse og muligvis
gennem huden (visse fedtsyrer). Efter fordeling
til de fleste væv og organer deponeres fedtsyrerne
i form af fedt (triglycerid) eller nedbrydes (ßoxidation).

Nielsen, E. (1992): Vurdering af sundhedsmæssige aspekter ved eksponering for sæber samt
forslag til kvalitetskriterie i luft. Instituttet for
Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Forekomst og anvendelse
Sæber hører ind under gruppen af anionaktive
detergenter. Sæber fremstilles ved forsæbning
eller neutralisering af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier. De hyppigst anvendte
fedtsyrer i detergentindustrien er hovedsageligt
udvundet fra kokosolie og talg.

Miljømæssige forhold

Sundhedsmæssige effekter
Der er en enkelt undersøgelse over eksponering
for laurinsyre (eksponeringsniveau ikke angivet)
via luften, hvor arbejdere klagede over irritation
af øjne, næse, hals og hud. Disse irritationsgener
blev tilskrevet laurinsyres sure egenskaber. Der
blev ikke set påvirkning af lungefunktionen.
Sæber/fedtsyrer har praktisk talt ikke akut toksiske virkninger efter indtagelse (mennesker eller
dyr).
Der er lavet adskillige undersøgelser af fedtsyrernes virkning på huden (mennesker eller dyr).
Det er blevet konkluderet, at de ikke har
irriterende virkning på hud eller øjne, og ikke har
hud- eller fotosensibiliserende virkning.
Der er i dyreforsøg ikke fundet effekter efter
længere tids eller gentagen eksponering (indtagelse, hudapplikation).

Februar 1993 ENI/IT.

STYREN
3
B-værdi: 0,2 mg/m .
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

100-42-5
C8H8

Efter optagelse fordeles styren i organismen,
hvor de højeste koncentrationer er fundet i
fedtvæv. Størstedelen af det optagne styren
omdannes i leveren til bl.a. styren-7,8-oxid, som
omdannes videre til vandopløselige stoffer, der
udskilles i urinen. Hos mus og rotter finder man
efter oral indgift af styren højere
koncentrationer af styren-7,8-oxid end hos
mennesker.

Sundhedsmæssige effekter

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Ethenylbenzen, phenethylen, vinylbenzen. Molvægt: 104,16. Beskrivelse:
Farveløs til gullig, viskøs væske med karakteristisk lugt. Smeltepunkt: -30,6°C. Kogepunkt: 145°C. Massefylde: 0,91 g/ml. Damptryk: 4,5 mmHg (0,6 kPa). Flammepunkt: 31°C.
Vandopløselighed: 0,32 g/l (20°C). Octanol/vandfordeling (logP): 2,95. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 4,33 mg/m3. Lugtgrænse: 0,32 ppm (luft).

Forekomst og anvendelse
Sporkoncentrationer af styren kan forekomme i
frugter, grøntsager og nødder.
Styren er en af de mest anvendte plastikmonomerer i industrien og bruges i produktionen af
plastikpolymerer.

Miljømæssige forhold
I luft nedbrydes styren langsomt ved direkte
fotolyse, men kan nedbrydes betydeligt hurtigere ved reaktion med ozon og hydroxylradikaler.
I jord kan styren nedbrydes mikrobielt, viden
herom er dog begrænset. I vandige miljøer vil
styren primært fordampe, men der kan også
foregå en bionedbrydning.

Den akutte giftighed af styren hos dyr og mennesker er lav. Hos rotter er en LD50-værdi for
oral indtagelse på 5 g/kg rapporteret og en
LC50-værdi for inhalation (2 timer) på 2770
ppm (12 g/m3). En LC50-værdi for mus på 4940
ppm (21 g/m3) ved fire timers eksponering er
rapporteret.
Det er i kliniske forsøg og i kortvarige undersøgelser (under 24 timer) vist, at styrenkoncentrationer på 55-413 ppm kan påvirke centralnervesystemet hos mennesker og desuden
irritere slimhinderne (over 370 ppm).
Ved epidemiologiske undersøgelser er der set
en øgning af leverenzymniveauer samt påvirkning af centralnervesystemet (motorik). Hos
mennesker udsat for koncentrationer højere end
25 ppm gennem flere år er der påvist neurologiske effekter (indlæring).
Der er blevet gennemført store epidemiologiske
undersøgelser for at afsløre, om styren er
kræftfremkaldende. Der er set tendens til øget
kræfthyppighed, men ingen af undersøgelserne
har vist en statistisk signifikant sammenhæng
mellem øget styrenkoncentration og kræftrisiko.
Der er tillige set en tendens til øget kræfthyppighed i forsøg med mus og rotter, men ingen af
forsøgene har med sikkerhed kunnet fastslå, om
styren er kræftfremkaldende.
I bakterietests er det ikke endelig vist, om styren
er mutagent.

Optagelse, omdannelse og udskillelse

Reguleringer / vurderinger

Hos mennesker er det ved inhalation af styren
vist, at ca. 60-70% optages i kroppen. I dyreforsøg, er styren blevet hurtigt og effektivt
optaget efter oral indtagelse og inhalation.
Hos både dyr og mennesker kan styren optages
gennem huden, dog er optagelsen betydeligt
mindre end efter oral indtagelse og inhalation.

Klassificering: R10 Xn;R20 Xi;R36/38.
B-værdi: 0,2 mg/m3, hovedgruppe 2.
Jord: 40 mg/kg jord, poreluftkriterie: 0,1
mg/m3.
Drikkevand: 1 μg/l.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 105 mg/m3 (25
ppm).

IARC (WHO): Gruppe 2B, styren er muligvis
kræftfremkaldende hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
Ved beregning af en grænseværdi tages der
udgangspunkt i en epidemiologisk undersøgelse, hvor arbejdere gennemsnitlig er blevet
eksponeret for styren i 8,6 år. Det laveste
observerede effektniveau (LOAEL) for nedsat
indlæringsevne var 25 ppm (108 mg/m3). Der
anvendes en SFI på 1, da humane data benyttes;
en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme
mennesker; en SFIII på 50, da et LOAEL
benyttes, da der er usikkerhed om hvorvidt
styren er mutagent og kræftfremkaldende, og
pga. styren-7,8-oxids mutagene og foreslåede
kræftfremkaldende egenskaber. Grænseværdien
beregnes til 0,2 mg/m3.
Styren har en lav lugtgrænse i luft. En grænseværdi baseret på lugtgrænsen i luft (0,32 ppm)
beregnes ved MST's beregningsmodel (10% af
befolkningen kan med 85% sandsynlighed lugte
stoffet) til 0,1 mg/m3.
Den nuværende B-værdi er fastsat til 0,2 mg/m3
- placering i hovedgruppe 2. De foreliggende
data giver ikke umiddelbart anledning til at
ændre denne B-værdi eller til at ændre placering
i hovedgruppe.

Reference
Poulsen M. (1994): Evaluation of health
hazards by exposure to styrene and estimation
of a limit value in ambient air. Instituttet for
Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Oktober 1994 MOP/IT.
September 1996 ENI/IT.

SUCROSE (SUKKER)
B-værdi: 0,1 mg/m3 (hovedgruppe 2)
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

57-50-1
C12H22O6

Den akutte giftighed er lav hos forsøgsdyr med
rapporterede LD50-værdier fra 29700 mg/kg lgv.
for rotter.
Sucrose i en 50% vandig opløsning gav ingen
hudirritation hos kanin eller marsvin.

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Sukker, saccharose. Molvægt:
342,30. Beskrivelse: Hårde hvide krystaller eller
pulver uden lugt, med sød smag. Smeltepunkt:
185,5 °C. Kogepunkt: - Massefylde: 1,5805 g/ml.
Damptryk: - Flammepunkt: - Vandopløselighed:
2000 g/l. pKa: 12,62. Octanol/vandfordeling
(logP): -3,70. Omregningsfaktor (i luft): -. Lugtgrænse (luft): - (NTP 2005a).

Forekomst og anvendelse
Sucrose forekommer naturligt og anvendes som
sødestof i en række levnedsmidler og drikkevarer
samt i nogle lægemidler.

Hos rotter givet en foderblanding indeholdende
72% sucrose, 18% casein og 5% smør samt vitaminer og salt sås en øget forekomst af resorptioner af fostre og øget forekomst af misdannet afkom.
I et andet studie med rotter sås ingen effekter på
hverken mødre eller afkom efter oral indgift
(med sonde) af 10 g/kg lgv./dag fra dag 8 til dag
12 i drægtighedsperioden.
Sucrose er undersøgt i flere forskellige test systemer (muselymfomtest, kromosomaberration,
degranulering, lever UDS) for genskadende virkninger i celler fra pattedyr. Der sås ingen genskadende virkninger.
Sucrose gav en signifikant øget mutationsfrekvens i colon, men ikke i leveren, hos Big Blue
rotterTM (transgene rotter), der havde fået sucrose
(3,34 og 13,4 %) i foderet i 3 uger.

Miljømæssige forhold
Der er ikke fundet data herom.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Der er ikke fundet specifikke studier vedrørende
optagelse, omdannelse og udskillelse af sukkerstøv.

Sundhedsmæssige effekter
Den akutte giftighed er lav hos mennesker –
dødelig dosis er rapporteret at være højere end
15000 mg/kg legemsvægt (lgv.).
Sucrose kan forårsage en hudlidelse (dermatose)
hos arbejdere i bageri- og konfektureindustrien,
som har været udsat for stoffet gennem længere
tid.
En finsk undersøgelse er der set øget forekomst
af caries (huller i tænderne) hos arbejdere i bageri- og konfektureindustrien. Den øgede forekomst
af caries blev associeret med deres arbejdsmæssige udsættelse for sukkerstøv som en følge af, at
sukkerstøvet sætter sig på tandoverfladen. Forfatterne vurderede, at grænseværdien i arbejdsmiljøet på 5 mg/m3 vil beskytte mod udvikling af caries.

Sucrose er undersøgt for kræftfremkaldende effekt i mus, som fik 10% sucrose i standardfoder i
18 måneder. Der sås ingen tumorer.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi
Et sundhedsmæssigt baseret luftkvalitetskriterium beregnes med udgangspunkt i et nul-effekt
niveau (NOAEC) på 5 mg/m3 for caries vurderet
ud fra data i det finske studie af arbejdere i bageri- og konfektureindustrien. NOAEC justeres til
et NOAEC for kontinuert eksponering på 1,2
mg/m3, da den samlede dosis snarere end koncentrationen i luften vurderes at være af betydning for udviklingen af caries. Der anvendes en
usikkerhedsfaktor (UF) UFI på 1, da humane data
anvendes; en UFII på 10 for at beskytte særligt
følsomme mennesker; en UFIII på 1 idet der tages
udgangspunkt i et NOAEC og da sucrose gene-

relt vurderes som værende af lav toksicitet. Det
sundhedsmæssigt baseret luftkvalitetskriterie beregnes til 0,12 mg/m3.
B-værdien fastsættes til 0,1 mg/m3 – placering i
hovedgruppe 2.

Reference
Nielsen E. (2007). Evaluation of health hazards
by exposure to sucrose. Afdeling for Toksikologi
og Risikovurdering, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet. Notat udarbejdet til
Miljøstyrelsen.

Januar 2008 ENI/Fødevareinstituttet/DTU.

TETRACHLORETHYLEN
B-værdi: 0,01 mg/m3
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

127-18-4
C2Cl4
Cl2C=CCl2

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Per, perchlor, perchlorethylen, tetrachlorethen. Molvægt: 165,8. Beskrivelse: farveløs, klar væske med etheragtig lugt. Smeltepunkt:
-22,4°C. Kogepunkt: 121°C. Massefylde: 1,6
g/ml. Damptryk: 18,5 mmHg (2,5 kPa) v. 20°C.
Flammepunkt: ikke brændbar. Vandopløselighed:
0,15 g/l. Octanol/vandfordeling (logP): 3,40.
Omregningsfaktor: 1 ppm = 6,78 mg/m3. Lugtgrænse (i luft): 180 mg/m3.

Forekomst og anvendelse
Anvendtes tidligere som affedtningsmiddel i metalindustrien. Anvendes i textil- og renserivirksomheder som rensemiddel. Benyttes som opløsningsmiddel.

Miljømæssige forhold
Det må forventes, at hovedparten af al anvendt
tetrachlorethylen før eller siden bortdamper til
luften. I U.S.A. har man målt gennemsnitlige tetrachlorethylen niveauer på 1 µg/m3 og 5,4 µg/m3
i henholdsvis land- og byområder. Endvidere forekommer stoffet ofte ved jord- og grundvandsforureninger.
I luft kan tetrachlorethylen nedbrydes ved fotokemiske reaktioner.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Optages let ved indånding af dampe (væsentligste
eksponeringsvej), ved oral indtagelse, og ved direkte hudkontakt (i væskeform). Tetrachlorethylen omsættes i leveren til trichlorethanol og
trichloreddikesyre, der udskilles med urinen. Ved
forholdsvis kraftige eksponeringer udskilles en
stor andel (ca. 80%) uomdannet via lungerne.
Ved daglige eksponeringer kan tetrachlorethylen
ophobes i fedtvævet.

Sundhedsmæssige effekter
Koncentrerede dampe af tetrachlorethylen har
medført dødsfald som følge af hæmning af åndedræt og hjertestop. Niveauer på ca. 7500 mg/m3
kan medføre beruselse og bevidstløshed, mens
udsættelse for 1400 mg/m3 kan påvirke centralnervesystemet og give opstemthed, hovedpine,
sløvhed, nedsat koordinationsevne, kvalme og
opkastninger. Niveauer over ca. 500 mg/m3 kan

forårsage irritation af øjne og luftveje. Oral indtagelse af 3-4 ml kan medføre tegn på beruselse.
Kraftige eksponeringer kan endvidere give leverskader. Spædbørn har fået gulsot som følge af tetrachloreksponering, da stoffet passerer over i
modermælken.
Epidemiologiske undersøgelser indikerer en mulig kræftfremkaldende effekt af tetrachlorethylen,
men data er ikke konklusive pga samtidig eksponering med andre kemiske stoffer.
LD50 hos forsøgsdyr er angivet til 8,4-13 g/kg,
svarende til lav akut toksicitet.
Hos forsøgsdyr ses primært effekter på leveren
både efter kortvarig såvel som efter langvarig udsættelse for tetrachlorethylen. Hos mus er der set
effekter på leveren ved kontinuert udsættelse for
61 mg/m3 i 30 dage.
I forsøgsdyr er der fundet kræftfremkaldende effekt hos både mus (leverkræft ved indånding og
oral dosering) og rotter (leukæmi ved indånding).
Tetrachlorethylen har ikke i sig selv genskadende
virkninger, men tests udført i bakterier med visse
af omdannelsesprodukterne af tetrachlorethylen
har givet positive resultater.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Carc3;R40 N;R51/53.
Drikkevand: 1µg/l (totalindhold for chlorerede
kulbrinter).
Jord: 5 mg/kg.
Grænseværdi, arbejdsmiljø: 10 ppm (70 mg/m3).
IARC, (WHO): gruppe 2A, sandsynligvis kræftfremkaldende hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
Nedenstående er en opdatering og revision af tidligere beregning af en sundhedsbaseret grænseværdi (luftkvalitetskriterie) og B-værdi for stoffet
(værdierne blev i 1995 fastsat til henholdsvis
0,00017 mg/m3 og 0,01 mg/m3).
Hvor man tidligere anvendte en matematisk model (one-hit modellen) til beregning af luftkvalitetskriteriet, anser Miljøstyrelsen det i dag for
mere relevant at anvende sikkerhedsfaktorer ved
beregningerne, idet man herved tager udgangspunkt i at stoffet har en nedre tærskelværdi for
skadelig effekt. Miljøstyrelsen vurderer således
ikke, at der er tilstrækkeligt belæg for at anvende
one-hit modellen, som anvendes i forbindelse
med stoffer, hvor der ikke anses at være nogen
nedre tærskelværdi for skadelig effekt.

Tetrachlorethylen betragtes således fortsat som et
kræftfremkaldende stof, men ved beregning af en
sundhedsbaseret grænseværdi (luftkvalitetskriteriet) tages der udgangspunkt i skadelige effekter,
der forekommer ved lavere eksponeringsniveauer, end hvor der forekommer kræftfremkaldende
effekter.
Luftkvalitetskriteriet beregnes med udgangspunkt
i det laveste observerede effektniveau (LOAEL)
på 9 ppm (61 mg/m3) for levereffekter hos mus
udsat for tetrachlorethylen i 30 dage. Der anvendes en SFI på 10, idet mennesker kan være mere
følsomme end forsøgsdyr; en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII på
100, idet der tages udgangspunkt i et LOAEL og
ikke et NOAEL, og fordi der yderligere tages
hensyn til at stoffet kan virke kræftfremkaldende,
og at mekanismerne for den kræftfremkaldende
effekt ikke er fuldstændigt klarlagt bl.a. med
hensyn til betydningen af genotoksiske omdannelsesprodukter fra tetrachlorethylen.
Luftkvalitetskriteriet kan dermed beregnes til
0,006 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, sættes B-værdien lig med luftkvalitetskriteriet. En B-værdi på 0,006 mg/m3 er ikke en væsentlig ændring i forhold til den hidtidige Bværdi på 0,01 mg/m3, hvorfor Miljøstyrelsen har
besluttet at opretholde B-værdien for tetrachlorethylen på 0,01 mg/m3 med placering i hovedgruppe 1.

Reference
Larsen PB (1995 med opdateringer april 1997 og
april 2001): Evaluation of health hazards by exposure to tetrachloroethylene and estimation of a
quality criterion in ambient air. Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

April 2001 PBL/MST.

TETRACHLORMETHAN
3
B-værdi: 0,005 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:

56-23-5
CCl4

Fysisk-kemiske egenskaber
Carbontetrachlorid,
Synonymer:
tetrachlorkulstof. Molvægt: 153,8. Beskrivelse:
Farveløs, klar, ikke brandbar væske med karakteristisk lugt. Smeltepunkt: -23°C. Kogepunkt:
76,5°C. Massefylde: 1,594 g/ml. Damptryk: 91,3
mmhg (12,2 Kpa). Vandopløselighed: 800 mg/l.
Octanol/vandfordeling (logP): 2,64. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 6,40 mg/m3. Lugtgrænse:
96 ppm (luft).

Forekomst og anvendelse
Tetrachlormethan er ikke naturligt forekommende. Tetrachlormethan anvendes hovedsageligt til
produktion af CFC-forbindelser. Tetrachlormethan nedbryder ozonlaget og er derfor faset ud i
Danmark pr. 1. januar 1995.

Miljømæssige forhold
Tetrachlormethan i miljøet stammer hovedsageligt fra industrielle emissioner især til luften.
I luft er der i land- og byområder målt værdier på
ca. 1 μg/m3 og i industriområder ca. 4 μg/m3.
Tetrachlormethan nedbrydes langsomt.
Fra vand- og jordoverflader sker der en hurtig
fordampning.
Tetrachlormethan
nedbrydes
derudover ved bionedbrydning (primært anaerobt) med en halveringstid på 7-28 dage i vand.
I Danmark er der i grundvand målt koncentrationer omkring 0,1 μg/l.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Tetrachlormethan optages efter indånding, indtagelse og ved hudkontakt. 80-85% optages efter
indtagelse (forsøgsdyr) og omkring 60% efter
indånding (mennesker). Tetrachlormethan fordeles i hele organismen, men med den højeste
koncentration i fedtvæv samt i fedtrige organer
og væv (lever, hjerne, nyre, knoglemarv). Tetrachlormethan nedbrydes primært til kuldioxid
(aerobt), men også til chloroform og kulmonoxid
(anaerobt). Efter indånding udskilles 30-40%
uomdannet med udåndingsluften, mens 50-60%
udskilles i fæces i form af metabolitter.
Efter indtagelse udskilles 70-90% uomdannet
med udåndingsluften (halveringstid ca. en time).

Sundhedsmæssige effekter
Efter udsættelse for tetrachlormethan ses især

skader på centralnervesystemet, lever og nyrer
både hos mennesker og dyr. Leveren er det mest
følsomme organ.
Indånding af 250 ppm (1.600 mg/m3) i 15 min.
eller indtagelse af 1,5-15 ml (34-340 mg/kg lgv.)
har hos mennesker medført døden. Den akutte
giftighed er lav hos dyr med LC50-værdier på
omkring 47.000-60.000 mg/m3 (rotter og mus) og
LD50-værdier på omkring 12.000-14.000 mg/kg
(mus) og 2.800 mg/kg (rotter).
Efter indånding er der hos mennesker (arbejdere)
set symptomer fra centralnervesystemet efter
udsættelse for omkring 20-125 ppm (130-800
mg/m3) og leverpåvirkning omkring 200 ppm
(1.300 mg/m3).
Hos forsøgsdyr (rotter, marsvin, kaniner, aber)
blev der fundet et nul-effekt niveau (leverpåvirkning) på 5 ppm (32 mg/m3) ved eksponering i
200 dage og et effekt niveau på 10-400 ppm (642600 mg/m3). I et andet forsøg blev der fundet
levereffekter hos rotter og marsvin ved
eksponering for 10 ppm (64 mg/m3) i 90 dage,
men ikke ved 1 ppm (6,4 mg/m3).
Efter indtagelse er der hos rotter fundet et nuleffektniveau (leverpåvirkning) på 1 mg/kg lgv.
(dosering med sonde). Doser på 10 mg/kg lgv.
medførte let grad af leverpåvirkning, mens doser
på 30 mg/kg lgv. medførte alvorlige leverskader.
Der blev ikke observeret effekter på nyrerne.
Tetrachlormethan betragtes ikke som et stof med
skadelig virkning på generne (genotoksicitet og
mutagenicitet), da stoffet har vist negativ effekt i
de fleste testsystemer.
Tetrachlormethan er undersøgt i rotter, mus og
hamstre for kræftfremkaldende virkning efter
indtagelse. Der sås øget forekomst af levertumorer i alle arter ved indgift af levertoksiske
doser. Hos rotter (mest følsomme) sås levertumorer efter indgift (i 78 uger) af 47 eller 94
mg/kg lgv. (hanner) og 80 eller 160 mg/kg lgv.
(hunner). Der er ingen inhalationsundersøgelser
af den kræftfremkaldende virkning.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: T;R23/24/25-48/23
N;R59.
B-værdi: Hovedgruppe 1, tabel 2.
Jordkvalitetskriterie: 5 mg/kg jord.

carc3;R40

Drikkevand: 1 μg/l (totalt indhold af chlorerede
hydrocarboner).
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 2 ppm (13 mg/m3).
IARC (WHO): Gruppe 2B, tetrachlormethan har
muligvis kræftfremkaldende virkning hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
De humane data er ikke velegnede med henblik
på fastsættelse af en sundhedsmæssigt baseret
grænseværdi.
Tetrachlormethan anses for at kunne være kræftfremkaldende hos mennesker, da der er observeret øget forekomst af levertumorer hos flere
dyrearter. Tetrachlormethan betragtes ikke som et
stof med skadelig virkning på generne. Den
kræftfremkaldende virkning i leveren hænger
sandsynligvis sammen med den toksiske påvirkning af levercellerne og er kun observeret ved
levertoksiske doser. På baggrund heraf vurderes
det, at leverskader er den kritiske effekt. Leverskader er observeret ved lavere doser end den
kræftfremkaldende virkning. Derfor beregnes en
grænseværdi ud fra et nul-effekt niveau og under
anvendelse af sikkerhedsfaktorer.
Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i et
observeret nul-effektniveau (leverskader hos
rotter) på 1 ppm (6,4 mg/m3). Der anvendes en
SFI på 10, idet mennesker kan være mere følsomme end dyr; en SFII på 10 for at beskytte
særligt følsomme mennesker; en SFIII på 10 fordi
tetrachlormethan har vist kræftfremkaldende
virkning hos forsøgsdyr. Grænseværdien beregnes til 0,006 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,005 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 1 fastholdes.

Reference
Nielsen E. (1994): Evaluation of health hazards
by exposure to carbon tetrachloride and estimation of a limit value in air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

September 1995 ENI/IT.

TIN, UORGANISKE FORBINDELSER
3
B-værdi: 0,02 mg/m
Tin er et grundstof, der forekommer i oxidationstrinene 0, +2 og +4.

Forekomst og anvendelse
Tinforbindelser forekommer naturligt, udvindes
ved minedrift og videreforarbejdes. Genbrug af
tinholdigt affald er almindeligt.
Tinforbindelser anvendes især til dåser og tuber
og til fortinning, endvidere i farve/lak- og sæbeindustrien.

Reguleringer / vurderinger
B-værdi: hovedgruppe 2, tabel 3.
Jord: 500 mg/kg jord.
Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 2 mg/m3, som Sn.

Grundlag for B-værdi
Den kritiske effekt vurderes at være risiko for
udvikling af stannose. Der findes imidlertid ingen
velegnede data med henblik på fastsættelse af en
sundhedsmæssigt baseret grænseværdi.

Miljømæssige forhold
Tinforbindelser i miljøet stammer hovedsageligt
fra industrielle emissioner. I luft tæt på industri er
målt 0,8 μg/m3. Uorganiske tinforbindelser anses
for at være relativt immobile i miljøet.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Efter inhalation aflejres tin og tinforbindelser i
lungerne, hvorfra kun de mest vandopløselige
forbindelser vil kunne optages. Koncentrationen
af tin i lungerne stiger med alderen.
Både hos mennesker og dyr optages tinforbindelser kun i ringe grad fra mave-tarmkanalen
(mindre end 5 % hos dyr) og udskilles derfor
primært i fæces (op til 96% i løbet af 48 timer hos
mennesker). Tin findes i de fleste væv, men de
højeste koncentrationer er målt i nyrer, lever og
knogler. Absorberede tinforbindelser udskilles
primært i urinen.

Sundhedsmæssige effekter
Fra arbejdsmiljøet er kendt, at mennesker kan
udvikle en forholdsvis mild form for støvlunge,
som kaldes stannose, efter nogle års inhalation af
tin eller tin(IV)oxid som støv. Det er usikkert,
hvor høje støvniveauer, der skal til for at forårsage stannose. I en enkelt undersøgelse er der
nævnt forekomst af stannose i et støberi efter 3
års eksponering for tinoxid. Der blev målt
niveauer på 14,9 mg Sn/m3 og 8,6 mg Sn/m3 to
forskellige steder.
I en anden undersøgelse blev der ikke set forekomst af stannose over en 10-års periode, hvor
støvkoncentrationen var på 10 mg/m3.
Uorganiske tinforbindelser anses ikke for at have
kræftfremkaldende effekt, skadende virkning på
generne (genotoksicitet og mutagenicitet) eller på
reproduktionssystemet (reproduktion og teratogenicitet).

Derfor tages der udgangspunkt i grænseværdien i
arbejdsmiljøet på 2 mg Sn/m3, da denne er fastsat
for at minimere risikoen for udvikling af stannose. Der anvendes en SFI på 1, da humane data
benyttes; SFII på 10 for at beskytte særligt
følsomme mennesker; en SFIII på 10 fordi det
valgte NOAEL er usikkert fastlagt. Grænseværdien beregnes til 0,02 mg Sn/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,02 mg Sn/m3 - placering i hovedgruppe 2 fastholdes.

Reference
Mortensen I. (1995): Evaluation of health hazards by exposure to in and inorganic tin compounds and estimation of limit values in ambient
air, drinking water and soil. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Juni 1995 IMO/IT.
September 1996 ENI/IT.

TITANDIOXID
B-værdi: 0,02 mg/m3
Titandioxid findes naturligt i tre former: rutil,
anatase og brookit, hvoraf den sidste ikke har
industriel anvendelse, medens der udvindes store
mængder rutil og anatase.
CAS nr: 13463-67-7, 1317-70-0, 1317-80-2
Bruttoformel: TiO2

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Anatase, rutil, E171, pigment white
6. Molvægt: 79,90. Beskrivelse: fast hvidt stof.
Smeltepunkt: 1800-1850°C. Kogepunkt: 25003000°C. Massefylde: 3,84 g/ml (anatase), 4,26
g/ml (rutil). Vandopløselighed: uopløseligt.

Forekomst og anvendelse
Titandioxid er et naturligt forekommende mineral, der findes i to krystalformer: rutil og anatase.
Til fremstilling af rent titandioxid kan anvendes
mineralet ilmenit (TiFeO3). Titandioxid kan også
fremstilles ud fra titantetrachlorid.
Titandioxid har en lang række anvendelser,
væsentligst som hvidt pigment i farver, lakker,
plastik og keramik. Det anvendes også som
levnedsmiddeltilsætningsstof samt i kosmetik og
lægemidler. Verdensproduktionen er ca. 2,8 millioner tons per år.

Miljømæssige forhold
Titandioxid findes vidt udbredt i jord. I udeluft er
der målt koncentrationer af titan (sandsynligvis
titandioxid) på under 0,1 µg/m3.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Ved indånding vil titandioxid blive aflejret i lungerne og under normale forhold vil makrofager
optage og fjerne det fra lungerne. Ved meget
kraftig eksponering for titandioxidstøv vil makrofagerne ikke kunne følge med, og der vil ske
en kraftig ophobning af stoffet i lungerne samt i
lymfeknuderne i nærheden af lungerne.
Efter indtagelse, optages titandioxid tilsyneladende ikke fra mave-tarmkanalen og udskilles derfor
uomdannet med fæces.

Sundhedsmæssige effekter
Der er ikke vist sundhedsmæssige effekter efter
lang tids arbejdsmiljøeksponering for titandioxid.
I to-års forsøg med mus og rotter medførte op til
5% titandioxid i foderet ingen effekter.

Efter to års inhalation af 0, 10, 50 og 250 mg
titandioxid/m3 fandtes hos rotter øget vægt af
lungerne grundet ophobning af stoffet i lungerne
og ophobning af støv i lymfeknuderne ved luftvejene, men dyrene havde ikke ændret kropsvægt
eller kortere levetid. I højeste dosisgruppe sås
øget forkomst af lungetumorer. På grund af
tumorernes placering og type finder forfatterne til
undersøgelsen ikke disse biologisk relevante for
mennesker, og de betragter tumorerne som værende forårsaget af den kraftige støvbelastning af
lungerne.
Titandioxid har ikke vist mutagen effekt i en
række undersøgelser.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: ikke optaget på listen over farlige
stoffer.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 6 mg Ti/m3.
IARC (WHO): Gruppe III

Grundlag for B-værdi
De humane data er ikke velegnede med henblik
på fastsættelse af en sundhedsmæssigt baseret
grænseværdi.
Grænseværdien beregnes med udgangspunkt i et
observeret nul-effektniveau (NOAEL) på 10
mg/m3. Der anvendes en SFI på 10, idet mennesker kan være mere følsomme end forsøgsdyr;
en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme
mennesker; en SFIII på 1, idet der anvendes data
fra et to-års forsøg. Grænseværdien beregnes
(efter omregning af den anførte NOAEL til en
NOAEL for kontinuert eksponering) til 0,02
mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,02 mg/m3 - placering i
hovedgruppe 2, uorganisk støv.

Reference
Jelnes JE. (1996): Evaluation of health hazards
by exposure to titanium dioxide and estimation of
a limit value in ambient air. Instituttet for
Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Veterinærog Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

December 1996 JJE/IT.
Juni 1998 ENi/IFT.

1,1,1-TRICHLORETHAN
3
B-værdi: 0,5 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

71-55-6
C2H3Cl3
CH3-CCl3

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Methylchloroform, MC, 1,1,1-TCE.
Molvægt: 133,4. Beskrivelse: Farveløs, flygtig
væske med en karakteristisk chloroformagtig
lugt. Smeltepunkt: -30,4°C. Kogepunkt: 74,1°C.
Massefylde: 1,339 g/ml. Damptryk: 124 mmHg
(16,5 kPa) (20°C). Flammepunkt: Ikke brændbar
under normale betingelser. Vandopløselighed:
0,5-1,0 g/l (20°C). Octanol/vandfordeling (logP):
2,47. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 5,40
mg/m3. Lugtgrænse: 100-120 ppm (luft).

koncentrationer over 5000 ppm.
Langvarig eksponering af personer ansat i virksomheder, hvor der anvendes 1,1,1-trichlorethan,
har ikke medført helbredsmæssige konsekvenser
for de eksponerede.
Kontinuert inhalationseksponering af 1365 mg
1,1,1-trichlorethan/m3 i 14 uger har forårsaget
histologiske leverforandringer hos mus.
Data tyder ikke på, at 1,1,1-trichlorethan har
reproduktionsskadende egenskaber.

Forekomst og anvendelse

1,1,1-Trichlorethan betragtes ikke som et stof
med skadelig virkning på generne, da stoffet har
vist negativ effekt i de fleste testsystemer.

1,1,1-Trichlorethan forekommer ikke naturligt.
1,1,1-Trichlorethan anvendes som metalaffedtningsmiddel og som opløsningsmiddel i bl.a. lim,
maling, blæk, lak og skrivemaskinekorrektionslak. Stoffet anvendes endvidere som opløsningsmiddel i aerosoler og metalskæreolier.

1,1,1-Trichlorethan viste ikke kræftfremkaldende
virkninger hos rotter og mus efter inhalation af
op til 8.200 mg/m3 i 2 år.
Data fra forsøg med oral indgift tyder ikke på, at
1,1,1-trichlorethan er kræftfremkaldende.

Miljømæssige forhold
I luft oxideres 1,1,1-trichlorethan ved reaktion
med frie hydroxylradikaler og danner derved
trichloracetaldehyd, som videre kan oxideres til
trichloreddikesyre.
I jord nedbrydes 1,1,1-trichlorethan af anaerobe
methan- og sulfat-reducerende mikroorganismer
til 1,1-dichlorethan, chlorethan og 1,1-dichlorethen. I disse forsøg er en relativ stor del (ca. 50%)
af de dannede nedbrydningsprodukter dog
uidentificerede. Der er ikke rapporteret om aerob
nedbrydning af 1,1,1-trichlorethan.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
I forsøgsdyr optages 1,1,1-trichlorethan hurtigt
og effektivt efter indtagelse, indånding eller ved
hudkontakt. Efter optagelse fordeles 1,1,1-trichlorethan i organismen med de højeste koncentrationer i hjerne- og fedtvæv. 1,1,1-trichlorethan
omdannes i dyr og mennesker kun i meget ringe
grad, idet ca. 90% udskilles uomdannet via
lungerne.

Sundhedsmæssige effekter
Den akutte giftighed af 1,1,1-trichlorethan i dyr
og mennesker er lav. Koncentrationer højere end
250 ppm kan hos mennesker resultere i CNSforstyrrelser, øjenirritation og træthed. Der er
rapporteret om dødsfald hos personer udsat for

Reguleringer/ vurderinger
Klassificering: Xn;R20 N;R59.
B-værdi: 0,5 mg/m3, hovedgruppe 2.
Jord: 200 mg/kg jord.
Drikkevand: 1 μg/l (totalt indhold af chlorerede
hydrocarboner)
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 275 mg/m3.
IARC (WHO): Gruppe 3, der er ikke tilstrækkelige data til at klassificere stoffet som kræftfremkaldende hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
Ved beregning af en grænseværdi tages der
udgangspunkt i det laveste observerede effektniveau (LOAEL) på 1365 mg/m3 (leverforandringer) fra et 14-ugers inhalationsforsøg med
mus. Der anvendes en SFI på 10, idet mennesker
kan være mere følsomme end forsøgsdyr; en SFII
på 10, for at beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII på 10, da et LOAEL benyttes.
Grænseværdien beregnes til 1,4 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er
nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
Den nuværende B-værdi er fastsat til 0,5 mg/m3 placering i hovedgruppe 2. De foreliggende data

giver ikke umiddelbart anledning til at ændre
denne B-værdi eller til at ændre placering i
hovedgruppe.

Reference
Poulsen M (1994): Evaluation of health hazards
by exposure to 1,1,1-trichlorethan and estimation
of a limit value in ambient air. Instituttet for
Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Marts 1995 MOP/IT.
September 1996 ENI/IT.

Trichlorethylen
3
B-værdi: 0,04 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

79-01-6
C2HCl3
CHCl=CCl2

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: TCE, Tri, trichlorethen. Molvægt:
131,4. Beskrivelse: farveløs, klar væske med
karakteristisk lugt. Smeltepunkt: -73°C. Kogepunkt: 87°C. Massefylde: 1,46 g/ml. Damptryk:
58 mmHg (7,7 kPa) v. 20°C. Flammepunkt: ikke
brændbar. Vandopløselighed: 1,07 g/l v. 20°C.
Octanol/vandfordeling (logP): 2,42. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 5,38 mg/m3. Lugtgrænse
(i luft): 150 mg/m3.

I en nylig fremkommet tysk undersøgelse er der
vist en kraftig forøget forekomst af cancer i
nyrene hos en lille gruppe kartonagearbejdere,
der igennem flere år havde været udsat for meget
høje trichlorethylenniveauer i arbejdsmiljøet.
Stoffet er yderligere vist at være kræftfremkaldende i langtidsforsøg med dyr både i
forbindelse med indånding og oral indgift. Hos
mus registrerede man forøget forekomst af kræft
i lunge og lever. Stoffet vurderes at være svagt
mutagent, hvorfor det er uvist, hvorvidt der
eksisterer en nedre tærskelværdi for den kræftfremkaldende effekt.

Reguleringer / vurderinger
Forekomst og anvendelse
Trichlorethylen anvendes i vid udstrækning som
affedtningsmiddel i metalindustrien, som rensevæske og som opløsningsmiddel for en lang
række stoffer og produkter.

Miljømæssige forhold
Det må forventes at hovedparten af al anvendt
trichlorethylen før eller siden bortdamper til
luften. I U.S.A. har man målt gennemsnitlige
trichlorethylenniveauer på 0,16 μg/m3 og 2,5
μg/m3 i henholdsvis land- og byområder. Endvidere forekommer stoffet ofte ved jord- og grundvandsforureninger.
I luft nedbrydes trichlorethylen ved fotokemiske
reaktioner med en halveringstid på ca. 7 dage.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Optages let ved indånding af dampe (væsentligste
eksponeringsvej), ved oral indtagelse og ved
direkte hudkontakt. Trichlorethylen omsættes i
leveren til trichlorethanol og trichloreddikesyre,
der udskilles med urinen. Ca. 20% udskilles
uomdannet via lungerne.

Sundhedsmæssige effekter
Ved forgiftningstilfælde har indtagelse af 50 ml
medført død. LD50-værdier i dyreforsøg er angivet til 2,4-4,9 g/kg. Ved forgiftninger påvirker
stoffet centralnervesystemet og følgende symptomer kan optræde: hovedpine, kvalme, opkast,
svækkelse af sanser, svimmelhed, træthed og i
svære tilfælde bevidstløshed. De lettere effekter
kan optræde ved dampkoncentrationer på 270 540 mg/m3, mens tab af bevidsthed optræder ved
27.000-100.000 mg/m3. Dampene virker irriterende i næse og svælg ved ca. 800 mg/m3.

Klassificering: Carc3;R40.
Drikkevand: 1 μg/l (total chlorerede kulbrinter).
Jord: 5 mg/kg.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet:
10 ppm (55 mg/m3).
IARC, (WHO): gruppe 2A, sandsynligvis kræftfremkaldende over for mennesker.

Grundlag for B-værdi
Trichlorethylen må, især under hensyntagen til de
seneste humane data, anses for at være
kræftfremkaldende for mennesker. Der er dog
ikke angivet eksponeringsniveauer i disse data,
hvorfor en grænseværdiberegning må baseres på
data fra et cancerforsøg med mus, hvor et niveau
på 810 mg/m3 medførte øget forekomst af lungecancer. Miljøstyrelsens anviste 'one-hit'model
anvendes, idet der for mutagene, kræftfremkaldende stoffer ikke anses for at være nogen
nedre tærskelværdi for effekt.
Grænseværdien (= 10-6 livstidsrisikoniveau for
udvikling af kræft) kan hermed beregnes til 0,001
mg/m3. I følge luftvejledningen sættes B-værdien
til 40 gange grænseværdien for kræftfremkaldende stoffer, dvs for trichlorethylen opnås B-værdien 0,04 mg/m3.
Trichlorethylen placeres i luftvejledningens
hovedgruppe 1.

Reference
Larsen, PB (1995): Evaluation of health hazards
by exposure to trichloroethylene and estimation
of a limit value in ambient air. Instituttet for
Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen, 1995.
Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.
Januar 1997 PBL/IT.

TRIETHYLENTETRAMIN
B-værdi: 0,0002 mg/m3, hovedgruppe 1

CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:
H2N

CH2

CH2

112-24-3
C6H18N4

NH

CH2

CH2

NH

CH2

CH2

NH2

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: N,N´-bis(2-aminoethyl)-1,2diaminoethan, 1,8-diamino-3,6-diazaoktan,
1,4,7,10-tetraazadekan. Molvægt: 146,24.
Beskrivelse: Moderat tyktflydende gullig væske med
en stærk lugt af ammoniak. Smeltepunkt: 12°C.
Kogepunkt: 266-280°C. Massefylde: 0,98 g/ml.
Damptryk: <0,01 mmHg (<1,33 Pa). Flammepunkt:
118-143°C. Vandopløselighed: >100 g/l.
Octanol/vandfordeling (logP): -1,4 til –1,7. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 5,98 mg/m3. Lugtgrænse: -.

Forekomst og anvendelse
Hvorvidt triethylentetramin forekommer i udeluft,
vand, jord eller fødevarer vides ikke. Stoffet
anvendes hovedsagelig som hærder i epoxyresiner.
Triethylentetramindihydrochlorid anvendes som
lægemiddel til patienter, som ikke kan udskille
kobber (Wilsons sygdom).

Miljømæssige forhold

Den akutte giftighed af triethylentetramin er moderat
efter indtagelse (LD50-værdi på 1,6-5,5 g/kg for
forskellige dyrearter). Stoffet er sundhedsskadeligt
ved akut hudkontakt (LD50-værdi på 0,5-0,8 g/kg for
kaniner). Ingen rotter, som indåndede mættet
triethylentetramin i 8 timer døde.
I gnavere er der efter indtagelse af triethylentetramin
via munden i flere (men ikke alle) forsøg set
fosterpåvirkninger (bl.a. nedsat fødselsvægt og –
længde; blødninger, væskeansamlinger og forsinket
knogledannelse i hjernen; dødsfødsler) i doser fra
170 mg/kg legemsvægt. Effekter som inflammation i
lunger og mave er observeret i nogle (men ikke alle)
forsøg i gnavere efter administration af
triethylentetramin via munden i doser fra mindre end
50 mg/kg legemsvægt. Triethylentetramin binder til
metaller og bevirker udskillelse af dem, hvilket
formodentlig kan forklare nogle af effekterne, som er
blevet observeret efter indtagelse af stoffet.
Det kan ikke fastslås, hvorvidt triethylentetramin har
skadelige virkninger på generne. I et forsøg (in vivo),
hvor mus blev doseret via munden eller via en
indsprøjtning i bughulen, var der ingen skadelig
effekt på generne, men stoffet skadede generne i
flere forsøg (in vitro) med bakterier og med
pattedyrsceller.

Triethylentetramin på dampform nedbrydes hurtigt i
atmosfæren. Bioakkumulering forventes ikke.

Triethylentetramin forårsagede ikke kræft i huden
eller andre steder hos mus, som fik påsmurt en 5 %
opløsning af stoffet 3 gange om ugen i hele deres liv.

Optagelse, omdannelse og udskillelse

Reguleringer / vurderinger

Optagelsen af triethylentetramin ved indånding er
ikke blevet undersøgt. Efter hudkontakt optages en
del af stoffet. Efter indtagelse optages omkring 20%
af triethylentetramin, som derefter omdannes og
udskilles fortrinsvis med urinen.

Klassificering: Xn;R21 C;R34 R43 R52/53
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: IARC (WHO): -

Sundhedsmæssige effekter

Grundlag for B-værdi

Hos arbejdere er de hyppigst rapporterede
sundhedsmæssige effekter af triethylentetramin flere
tilfælde af allergisk kontaktdermatitis samt
hudirritation. Derudover er der oplysninger om øjenog luftvejsirritation, et enkelt tilfælde af
arbejdsbetinget astma (ved samtidig udsættelse for
syntetisk resin), og om enkelte systemiske effekter
(specielt efter indtagelse via munden).
Flere dyreforsøg har bekræftet triethylentetramins
sensibiliserende og irritative virkning. Hos dyr ses
irritation af såvel hud, øjne som luftveje. Ufortyndet
er stoffet ætsende.

De kritiske effekter af triethylentetramin efter
kontakt med stoffet i luften vurderes at være
sensibilisering via huden og irritation af luftveje, hud
og øjne.
Et nul-effektniveau (NOAEL) kan ikke fastsættes for
triethylentetramins sensibiliserende effekt via huden
eller for irritation ud fra hverken de humane data
eller dyreforsøg.
De tilgængelige data anses derfor for at være
utilstrækkelige til at fastsætte en sundhedsmæssig
baseret grænseværdi i luft.

Triethylentetramin er ligesom andre alifatiske
aminer luftvejsirriterende, samt irritativ overfor hud
og øjne. Da stoffet ydermere er en hud sensitiser
foreslås en placering af stoffet i hovedgruppe 1 og
en B-værdi på 0,0002 mg/m3.

Reference
Berthelsen P. (2001): Evaluation of health hazards
by exposure to triethylenetetramine and estimation of
a limit value in ambient air. Institut for
Fødevaresikkerhed
og
Toksikologi,
Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet
for Miljøstyrelsen.
Oktober 2001 PBT/IFT.

TRIGLYCIDYLISOCYANURAT
B-værdi: 0,0001 mg/m3
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

2451-62-9
C12H15N3O6

O

O
O

N
N

mæssige effekter i form af flere tilfælde af allergisk kontaktdermatitis, et enkelt tilfælde af astma
samt hud-, øjen- og luftvejsirritation.
Flere dyreforsøg har bekræftet triglycidylisocyanurats sensibiliserende og irritative virkning.
Forsøg med akut giftighed hos gnavere har vist,
at triglycidylisocyanurat er giftigt efter indånding
(LC50-værdi på 300->650 mg/m3 for rotter og på
2000 mg/m3 for mus) eller indtagelse (LD50værdi på <100-1670 mg/kg legemsvægt (lgv.) for
gnavere).

O
N

O
O
Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Isocyansyretriglycidylester, 1,3,5tris (2,3-epoxypropyl)-s-triazin-2,4,6
(1H,3H,5H)-trion, 1,3,5-tris (oxiranylmethyl)1,3,5-triazin-2,4,6 (1H,3H,5H)-trion. Molvægt:
297,3. Beskrivelse: Hvidt, kornet fast stof uden
lugt. Smeltepunkt: 90-125 °C. Massefylde: 1,4
g/ml. Damptryk: 0,05 x 10-6 mmHg (7,2 x 10-6
Pa). Flammepunkt: >170 °C. Vandopløselighed:
9 g/l. Octanol/vandfordeling (logP): -0,8.

Forekomst og anvendelse
Triglycidylisocyanurat forekommer ikke naturligt. Stoffet har i Danmark udbredt anvendelse
som hærder for polyesterresiner i pulvermalinger,
som sprøjtes direkte på metalgenstande ved hjælp
af en elektrostatisk proces.

Miljømæssige forhold
Da triglycidylisocyanurat er et epoxid, nedbrydes
det formodentlig hurtigt i miljøet enten via mikroorganismer eller via hydrolyse. Den store
reaktivitet af triglycidylisocyanurat udelukker
bioakkumulering.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Ingen forsøg har undersøgt optagelsen af triglycidylisocyanurat ved indånding. De fleste kommercielle triglycidylisocyanuratpartikler er dog så
store, at de aldrig vil nå de nedre luftveje. Efter
indtagelse optages en del af stoffet. Triglycidylisocyanurat omdannes meget hurtigt formodentlig
i leveren med en halveringstid på ca. 5 minutter.

Sundhedsmæssige effekter
Hos mennesker er kun rapporteret om sundheds-

Skader på lunger, nyrer, lever og mave-tarmsystemet blev observeret i et 7-dages forsøg i rotter, som fik indgivet triglycidylisocyanurat via
sonde i doser fra 43 mg/kg lgv.
En overdødelighed på grund af lungeskader blev
observeret hos mus, som i 5 dage indåndede 40
eller 140 mg/m3 af triglycidylisocyanurat. Hos de
højest doserede dyr sås endvidere bleg lever og
nyrer samt forstoppelse i tyndtarmen. Ingen tegn
på giftighed bortset fra en enkelt mus, som havde
let røde lunger, sås i det samme forsøg hos mus
udsat for 10 mg/m3. I et lignede forsøg, dog kun
med ét dosisniveau, gav 8 mg/m3 ikke anledning
til skadelige effekter.
I et 13 ugers fertilitetsforsøg, hvor hanrotter indtog op til 5 mg/kg lgv. af triglycidylisocyanurat,
måltes et dosisafhængigt nedsat antal sædceller.
I en dominant letaltest, hvor hanrotter indåndede
op til 50 mg/m3 af triglycidylisocyanurat i 5 dage,
var fertiliteten nedsat i doser fra 10 mg/m3. Ingen
forandringer observeredes på afkommet i nogen
af forsøgene.
Triglycidylisocyanurat er klassificeret som mutagent. En lang række af såvel in vitro som in vivo
forsøg var positive. Desuden har to in vivo forsøg
vist, at triglycidylisocyanurat er i stand til at binde til DNA. Der er observeret kromosomskader
hos mus efter indånding af 2000 mg/m3 af pulvermaling indeholdende 5% triglycidylisocyanurat. Indånding af 8 mg/m3 af teknisk triglycidylisocyanurat forårsagede derimod ingen skader på
kromosomerne.
Triglycidylisocyanurat forårsagede ikke hudkræft
hos mus, som fik påsmurt stoffet i et halvt år. Ingen kroniske dyreforsøg, som kunne belyse
triglycidylisocyanurats eventuelle kræftfremkal-

dende virkning efter indånding eller indtagelse, er
blevet offentliggjort.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: T;R23/25 Xi;R41 Xi;R43
Xn;R48/22 Mut2;R46 N;R52/53.
Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 0,05-0,08 mg/m3 i
USA og Australien.

Grundlag for B-værdi
De kritiske effekter af triglycidylisocyanurat efter
indånding vurderes at være sensibilisering via
huden, astma, samt den mulige skadelige effekt
på generne.
Et nul-effektniveau (NOAEL) kan ikke fastsættes
for triglycidylisocyanurats sensibiliserende effekt
via huden eller for udvikling af astma ud fra
hverken de humane data eller dyreforsøg.
Ved beregning af grænseværdien tages der derfor
udgangspunkt i et observeret nul-effektniveau
(NOAEL) på 8 mg/m3 for irritation af luftvejene
samt kromosomskader i et 5 dages inhalationsforsøg i mus. Der anvendes en SFI på 10, idet mennesker kan være mere følsomme end forsøgsdyr;
en SFII på 10 for at beskytte særligt følsomme
mennesker; en SFIII på 100 da: a) kvaliteten af
forsøget er dårlig; b) triglycidylisocyanurate kan
muligvis forårsage kræft, da stoffet bevirker skader på generne; c) et NOAEL for astma kan ikke
fastlægges og kan derfor ikke indgå i beregningen af grænseværdien. Grænseværdien beregnes
til 0,0001 mg/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,0001 mg/m3 - placering i hovedgruppe 1.

Reference
Berthelsen P. (2000): Evaluation of health hazards by exposure to Triglycidyl isocyanurate
and estimation of a limit value in ambient air. Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi, Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Juni 2000 PBT/IFT.

TRIPROPYLENGLYCOLDIACRYLAT
B-værdi: 0,01 mg/m3
CAS nr:
42978-66-5
Bruttoformel: C15H24O6
Strukturformel:
CH2=CH-C-(O-CH-CH)3-O-C-CH=CH2
¦
¦
¦
O
O
CH3

Fysisk kemiske egenskaber
Synonymer: akrylsyrepropylenbis(oxypropylen)ester, 2-propensyre(1-methyl-1,2-diethandiyl)bis
[oxy(methyl-1,2-ethandiyl)]ester, TPGDA. Molvægt: 300,39. Beskrivelse: Svagt gullig væske
med mild lugt. Massefylde: 1,03 g/ml. Damptryk: <0,01 mmHg (< 1,3 Pa). Flammepunkt: >
110°C. Opløselighed: Uopløselig i vand, opløselig i mange organiske opløsningsmidler.

Forekomst og anvendelse
TPGDA anvendes i mange forskellige slags UVhærdende blæk, lak og fernis (til overfladedækning). Overfladebehandlingsmaterialer indeholder normalt 10-30 % TPGDA.

Miljømæssige forhold
Der er ikke fundet data herom.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Der er ikke fundet data med hensyn til optagelse
ved hverken inhalation, oralt indtag, eller efter
hudkontakt, men systemisk effekt efter applikation på hud tyder på absorption gennem huden.
TPGDA udskilles efter al sandsynlighed konjugeret til glutathion.

Sundhedsmæssige effekter
Flere personer, der har arbejdet med TPGDA,
har udviklet allergisk kontaktdermatitis.

Systemisk effekter i form af kramper, rystelser
og ataksi (mangelende bevægelseskoordinering)
er set hos kaniner efter påføring af 500 mg
TPGDA på huden 5 gange om ugen i 2 uger.
Ligeledes er der rapporteret systemiske effekter
(ikke yderligere specificeret) hos rotter efter påføring af TPGDA (200 mg/kg lgv., 5 dage om
ugen i 90 dage); der blev ikke set systemiske effekter ved 67 mg/kg lgv.
TPGDA viste ikke fosterskadende effekter, inklusive misdannelser i et rottestudie, hvor hunrotter fik 250 mg/kg lgv./dag påført huden fra 6.
til 15. dag i drægtighedsperioden.
TPGDA gav ikke genskader i bakterier, mens et
positivt respons er set i en enkelt test med pattedyrceller (mouse lymphoma cell mutagenicity
assay). I en test, hvor transgene mus fik påført
TPGDA på huden (3 gange om ugen i 20 uger)
sås ingen DNA skader i hverken hvide eller røde
blodlegemer.
TPGDA viste ikke tegn på kræftfremkaldende
effekt hos hanmus, som fik påført stoffet på huden 2 gange ugentligt i 80 uger (2,5 mg svarende
til 100 mg/kg lgv.). Transgene hunmus udviklede
hudtumorer (papillomer) efter påføring på huden
(20 uger) af TPGDA i ren form eller i form af en
UV-hærdende lak indeholdende TPGDA.

Reguleringer/vurderinger
Klassificering: Xi; R36/37/38 R 43.
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljø: IARC (WHO): -

Grundlag for B-værdi

For rotter er rapporteret en oral LD50-værdi på
6200 mg/kg (legemsvægt) lgv. LD50-værdien efter hudkontakt er større end 2000 mg/kg lgv. for
kaniner.

De tilgængelige data vedrørende sundhedsmæssige effekter af TPGDA er ikke velegnede med
henblik på fastsættelse af en sundhedsmæssigt
baseret grænseværdi.

TPGDA har på kaninhud en forsinket effekt svarende til ætsning. Stoffet er derimod kun svagt
irriterende i kaninøjne.

Skønt der ingen data findes for mennesker eller
dyr vedrørende skadelige effekter ved inhalation
af TPGDA, skønnes det sandsynligt, at irritative
og/eller skadelige effekter på luftvejene og muligvis sensibilisering ved kontakt med luftvejene
vil kunne optræde i analogi med andre acrylater
(f.eks. 2-ethylhexylacrylat).

TPGDA har vist sensibiliserende egenskaber ved
hudkontakt hos marsvin og stoffet krydsreagerer
med andre multifunktionelle acrylater.

B-værdien fastsættes derfor i analogi med andre
acrylater som f.eks. 2-ethylhexylacrylat til 0,01
mg/m3, placering i hovedgruppe 2.

Reference
Søborg I and Nielsen E. (2000): Evaluation of
health hazards by exposure to tripropyleneglycol
diacrylate and estimation of a limit value in ambient air. Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi. Fødevaredirektoratet. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Juni 2000 ISO/ENi/IFT

VANADIUM
3
B-værdi: 0,0003 mg V/m
Vanadium er et grundstof, der forekommer i
oxidationstrinene 0, +3, +4 og +5, hvoraf +5 er
den almindeligste form i naturen.

Forekomst og anvendelse
I naturen forekommer vanadium oftest som
vanadiumpentoxid. I aske fra olie- og kulforbrænding kan der findes koncentrationer af
vanadium på ca. 70%. Blandt andet ud fra sådan
aske udvindes vanadium.
Langt det meste vanadium anvendes til stållegeringer, men vanadium anvendes også som
katalysator, i fremkaldere, som farvestof og som
katalysator i bilkatalysatorer.

Miljømæssige forhold
Den væsentligste eksponering i miljøet er for
vanadiumpentoxidstøv. Omkring 0,11% af
jordskorpen er vanadium. I ferskvand findes op
til ca. 50 µg V/l.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Vanadiumforbindelser optages kun i ringe grad
via mave-tarmkanal. Efter indånding vil forbindelserne blive aflejret i lungerne, hvorfra der
foregår en langsom optagelse. Hos rotter er der
set en optagelse på ca. 25% af vandopløselige
vanadiumforbindelser. Absorberet vanadium
udskilles væsentligst med urinen.

Sundhedsmæssige effekter
Efter indånding af vanadiumpentoxid er der hos
mennesker set irritation af luftvejene. Hos
forsøgspersoner forårsagede 0,16 mg V2O5/m3 let
luftvejsirritation hos halvdelen af forsøgspersonerne, medens en eksponering på 0,08 mg/m3
ikke forårsagede irritation. Andre former for
luftvejssymptomer er ligeledes observeret ved
eksponering ned til omkring 0,1 mg/m3 i form af
vanadiumpentoxid.
I forsøgsdyr er der også set luftvejssymptomer
efter inhalation af vanadiumpentoxid.
Vanadiumpentoxid har givet både positive og
negative resultater i tests for skader på arvematerialet. Der er ingen data vedrørende kræftfremkaldende virkninger.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Vanadiumpentoxid Xn;R20 denne er under revision.

B-værdi: hovedgruppe 2, tabel 3.
Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 0.03 mg V/m3.
IARC (WHO): Vanadiumforbindelser er ikke
vurderet.

Grundlag for B-værdi
Den kritiske effekt af vanadiumpentoxid er
irritation af luftvejene, hvor 0,1 mg V2O5/m3
vurderes som et overordnet laveste effektniveau
(LOAEL) hos mennesker. Der anvendes en SFI
på 1, da humane data benyttes; en SFII på 10 for
at beskytte særligt følsomme mennesker; en SFIII
på 20, da et LOAEL benyttes og er usikkert
fastlagt. Grænseværdien beregnes til 0,0005 mg
V2O5/m3, svarende til 0.0003 mg V/m3.
For stoffer, der er akut eller subkronisk virkende,
men hvor påvirkning over en vis tid er nødvendig, fastsættes B-værdien lig med grænseværdien.
B-værdien fastsættes til 0,0003 mg V/m3 placering i hovedgruppe 2 fastholdes.

Reference
Jelnes J.E. (1996): Evaluation of health hazards
by exposure to vanadium and estimation of a
limit value in ambient air. Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Maj 1996 JJE/IT.

VINYLCHLORID
3
B-værdi: 0,002 mg/m
CAS nr.:
Bruttoformel:
Strukturformel:

75-01-4
C2H3Cl
CH2 = CHCl

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Chlorethen, chlorethylen, VC,
VCM, vinyl C monomer. Molvægt: 62,50.
Beskrivelse: Farveløs, sødligt lugtende gas.
Kogepunkt: -13°C. Massefylde: 0,9106 g/ml.
Damptryk: 336 kPa (20°C). Flammepunkt:
-78°C. Vandopløselighed: 1,1 g/l (20°C). Octanol/vandfordeling (logP): 1,58. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 2,56 mg/m3. Lugtgrænse:
3000 ppm (luft).

Forekomst og anvendelse
Ca. 98% af den samlede vinylchloridproduktion
(ca. 20 mio tons på verdensplan i 1981) anvendes
til fremstilling af PVC-plast og blandingspolymerer.

Miljømæssige forhold
Baggrundsniveauet for vinylchlorid i luften er i
Vesteuropa fundet til 0,1 - 0,5 μg/m3. Vinylchlorid nedbrydes ved reaktion med atmosfærens
hydroxylradikaler.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Vinylchlorid optages ved indånding. Ved et
niveau på 30 mg/m3 tilbageholdes ca. 44% i
lungerne hos mennesker. Vinylchlorid kan endvidere optages ved indtagelse.
I forsøgsdyr opkoncentreres vinylchlorid i lever
og nyrer, hvor reaktive omdannelsesprodukter
kan bindes til RNA og DNA. Vinylchlorid
omdannes i kroppen til chloreddikesyre og
thiodiglykolsyre, der udskilles med urinen.
Vinylchlorid udskilles kun i mindre grad uomdannet via lungerne.

Sundhedsmæssige effekter
Vinylchlorid påvirker centralnervesystemet ved
akutte eksponeringer, men besidder ringe potens.
Ca. 100.000 ppm medfører bevidsthedstab, mens
få minutters udsættelse ved 12.000 ppm medfører
rusvirkning. 8 timer ved 500 ppm medfører
hovedpine og tørre slimhinder. I arbejdsmiljøet er
der i forbindelse med gentagen eksponering ved
niveauer fra 40 til 900 ppm (100-2300 mg/m3)
fundet dosis-relateret stigende grad af CNSpåvirkninger (hovedpine, beruselse). Ved længere tids udsættelse for (tidligere tiders) høje

niveauer i arbejdsmiljøet kunne man observere
det såkaldte vinylchloridsyndrom (nedbrydning
af knoglevæv i fingrene, hæmmet kredsløb i lemmerne, hudforandringer, påvirkning af blodbilledet, leverbeskadigelser og påvirkning af
lungefunktionen).
Epidemiologiske undersøgelser i arbejdsmiljøet
har påvist en sammenhæng mellem en forholdsvis sjælden form for levercancer (leverangiosarcom) og udsættelse for vinylchlorid. Denne sammenhæng er endvidere påvist i en række dyreforsøg med både mus og rotter. Signifikant øget
forekomst af levercancer er således fundet i
rotteforsøg med oral eksponering ned til 5 mg/kg/d og i inhalationsforsøg ned til 25 ppm (64
mg/m3).
Vinylchlorid har vist positiv mutagen effekt i en
lang række in vitro korttidstest med metabolisk
aktivering samt i flere in vivo forsøg. Den
mutagene effekt menes at være knyttet til metabolitten chlorethylenoxid.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: Carc1;R45 Fx;R12.
B-værdi: 0,05 mg/m3, hovedgruppe 1.
Jord: 0,4 mg/kg.
Drikkevand: 1 μg/l (totalt indhold af chlorerede
kulbrinter).
Grænseværdi, arbejdsmiljø: 1 ppm (3 mg/m3).
IARC (WHO): gruppe 1, som et stof der er kræftfremkaldende over for mennesker.

Grundlag for B-værdi
Vinylchlorid vurderes som et mutagent stof ikke
at have en tærskelværdi for kræftfremkaldende
effekt, hvorfor Miljøstyrelsens 'one-hit' model
anvendes ved beregning af en grænseværdi. På
baggrund af inhalationsforsøg med rotter, hvor
der forekom en overhyppighed af levercancer ved
et eksponeringsniveau på 64 mg/m3, kan en
grænseværdi (10-6 livstidsrisikoniveau for udvikling af cancer) beregnes til 0,00004 mg/m3.
For stoffer, hvor alene den samlede dosis og
dermed gennemsnitskoncentrationen af stoffet er
afgørende for en effekt (kræftfremkaldende
stoffer der tillige giver genskader), sættes Bværdien til 40 gange grænseværdien. Dvs. Bværdien beregnes til 0,0016 mg/m3 som afrundes
til 0,002 mg/m3.
B-værdien fastsættes til 0,002 mg/m3 - placering i

hovedgruppe 1, dvs. B-værdien ændres fra 0,05
til 0,002 mg/m3, placering i hovedgruppe 1 fastholdes.

Reference
Larsen PB (1990): Vurdering af sundhedsmæssige aspekter ved eksponering med vinylchlorid.
Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen. Baggrundsrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen.

September 1995 PBL/IT.

WOLLASTONIT
B-værdi: 4000 fibre/m3, hovedgruppe 2
CAS nr:
Bruttoformel:

13983-17-0
CaSiO3

Wollastonit hører til cyclosilikaterne, som består
af ringe af de tetraidformede silikat-enheder. Disse adskilte ringstrukturer er bundet til hinanden
via de mellemliggende calciumioner. Wollastonit
har tendens til opspaltning i nåleformede fibre.
Indhold og dimension af fibre varierer med oprindelsessted samt forarbejdning.

Fysisk-kemiske egenskaber
Molvægt: 116.18. Beskrivelse: Hvide krystaller
(ren form) som ofte er grovbladede/tavleformede.
Smeltepunkt: 1540°C. Massefylde: 2,87-3,09
g/ml. Vandopløselighed: < 1 mg/ml.

Forekomst og anvendelse
Wollastonit er et mineral, der forekommer naturligt i undergrunden især i USA, Finland, Kina,
Indien og Mexico, men kan også fremstilles syntetisk ud fra calciumcarbonat og kvarts.
Wollastonit anvendes som fyldmiddel i f.eks.
plastikmaterialer og gummi, som substitution for
asbest, og i malinger.

Miljømæssige forhold
Der er ikke fundet data om koncentrationer eller
skæbne i miljøet.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Der er ingen data om optagelse, omdannelse og
udskillelse.
Et enkelt inhalationsstudie med rotter har vist, at
wollastonit hurtigt blev elimineret fra lungerne
med en halveringstid på mindre end en uge. Studiet viste også, at wollastonit let blev solubiliseret
og havde lav grad af biopersistens.

Sundhedsmæssige effekter
Der er ingen data vedrørende akutte effekter, irritation eller sensibilisering.
I et klinisk studie af arbejdere ansat i et finsk
wollastonitbrud sås kronisk bronkitis hos 11/46
arbejdere, fortykkelse af lungehinden (pleura)
hos 13/46 arbejdere og mild grad af lungefibrose
hos 14/46 arbejdere. Arbejderne havde været ansat gennemsnitligt i 21 år. Gennemsnitlige koncentrationer på 5-33 fibre/cm3 blev rapporteret på
daværende tidspunkt.
I et opfølgende studie blev det konkluderet, at der

ikke er evidens for, at længere tids eksponering
for wollastonit medfører lungefibrose. Det blev
rapporteret, at senere målinger har vist koncentrationer på 0,04-3,4 fibre/cm3.
Arbejdere i et wollastonitbrud i USA har gennemgået helbredsmæssige undersøgelser i perioden 1976-1990. Ved radiografi er der set enkelte
tilfælde af støvlunger (4/76 arbejdere i 1976,
3/108 arbejdere i 1982, få blandt 112 arbejdere i
1990). Lungefysiologiske funktionstests indikerede en sammenhæng mellem nedsat lungefunktion og eksponering for wollastonit, men der var
ingen sammenhæng med støvniveau eller antal år
i arbejde. Det blev derfor konkluderet, at wollastonit ikke medførte forringet lungefunktion
hos arbejderne i wollastonitbruddet. Den gennemsnitlige koncentration var 0,3 fibre/cm3 i minen og 23 fibre/cm3 i ved formaling og knusning.
Eksponering i 2 år for 360 fibre/cm3 wollastonit
fra minen i USA medførte hos rotter kun en meget ringe påvirkning af lungerne, og der sås ikke
tegn på betændelse eller fibrose.
Der er ingen data vedrørende en eventuel påvirkning af reproduktion og fertilitet eller vedrørende
en eventuel fosterskadende effekt.
Wollastonit viste ikke genskadende virkning i
Ames test, mens der er set positiv (ikke dosisrelateret virkning) i en enkelt test på pattedyrceller.
I et mortalitetsstudie blandt de finske wollastonit
arbejdere (238) var dødsfald relateret til kræft lavere end forventet (10 mod forventet 16).
Wollastonit var ikke kræftfremkaldende hos rotter eksponeret i 2 år for 360 fibre/cm3 wollastonit
fra minen i USA.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: B-værdi: 1300 fibre/m3 (HG 1).
Jord: Drikkevand: Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 1 fiber/cm3.
IARC (WHO): Gruppe 3, der er ikke tilstrækkelig evidens til at klassificere wollastonit som
kræftfremkaldende hos mennesker.

Grundlag for B-værdi
Den kritiske effekt af wollastonit vurderes at være effekter på luftveje og lunger set hos arbejdere
i de finske og amerikanske wollastonitbrud.

Et sundhedsmæssigt baseret luftkvalitetskriterium fastsættes med udgangspunkt i et observeret
nul-effektniveau (NOAEC) på 3,4 fibre/cm3 for
effekter på luftveje og lunger blandt arbejdere.
Denne koncentration omregnes til en kontinuert
eksponering på 0,8 fibre/cm3 under antagelse af
en arbejdsdag på 8 timer og en arbejdsuge på 5
dage. Der anvendes en usikkerhedsfaktor (UF)
UFI på 1, da humane data anvendes; en UFII på
10 for at beskytte særligt følsomme mennesker;
en UFIII på 20, da der er usikkerhed vedrørende
NOAEC og fordi der kun er undersøgt et begrænset antal arbejdere (49).
Luftkvalitetskriteriet beregnes til 4000 fibre/m3.
Kvalitetskriteriet er opdateret i forhold til de nyeste retningslinier på området (MST, 2006).

Den nuværende B-værdi er fastsat til 1300 fibre/m3 (hovedgruppe 1). B-værdien ændres til
4000 fibre/m3, og hovedgruppen ændres til hovedgruppe 2, da en eventuel risiko for udvikling
af lungekræft vurderes at være meget lille på
grund af, at wollastonit let solubiliseres og har
lav grad af biopersistens (Miljøstyrelsen notat
2006).

Reference
MST (2006). Vejledning om "metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i
jord, luft og drikkevand med henblik på beskyttelse af sundheden", vejledning nr. 9603/2006.
Nielsen E. and Ladefoged O. (2006): Evaluation
of health hazards by exposure to wollastonite.
Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering,
Danmarks Fødevareforskning. Baggrundsrapport
udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Marts 2006 ENI / TR/T/DFVF.

ACROLEIN
B-værdi: 0,001 mg/m3
CAS nr:
Bruttoformel:
Strukturformel:

107-02-8
C3H4O
CH2 = CH - CHO

Fysisk-kemiske egenskaber
Synonymer: Acraldehyde, acrylaldehyd, allylaldehyd, 2-propenal, 2-propen-1-on, propylenaldehyd. Molvægt: 56,06. Beskrivelse: farveløs til
gullig, let flygtig væske med meget kraftig stikkende og irriterende lugt. Kogepunkt: 52,5°C.
Massefylde: 0,84 g/ml. Damptryk: 210 mmHg
(20°C). Flammepunkt: -26°C. Stabilitet: er meget
reaktiv, uforligelig med syrer og baser. Vandopløselighed: 208 g/l. Octanol/vandfordeling
(logP): 0,9. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm =
2,3 mg/m3. Lugtgrænse: 0,37 mg/m3 (luft).

Forekomst og anvendelse
Anvendes i kemiske synteser bl.a. til fremstilling
af acrylsyre og afledte stoffer. Anvendes desuden
i industrianlæg til vanddesinfektion. Acrolein
optræder i tobaksrøg og i forbindelse med trafikudstødning.

Miljømæssige forhold
Acrolein er en bestanddel i trafikudstødningen,
men dannes også sekundært ud fra kulbrinter ved
fotokemiske processer. I byer angives niveauerne
at ligge i området 0,001-0,03 mg/m3. Herhjemme
er acroleinniveauet i luften ikke blevet målt, men
ud fra udenlanske målinger samt bestemmelse af
beslægtede aldehyder skønnes et gennemsnitsniveau på 0,001-0,002 mg/m3 for realistisk.
I luften nedbrydes acrolein via fotokemiske
processer med en skønnet halveringstid på 10-13
timer.

Optagelse, omdannelse og udskillelse
Data tyder ikke på, at acrolein bliver optaget i
organismen efter indånding, idet stoffet er meget
reaktivt og reagerer umiddelbart med makromolekyler i luftvejenes slimhindeoverflade.

Sundhedsmæssige effekter
Acroleindampe virker meget aggresivt og irriterende på slimhindeoverflader.
Hos dyr er LC50-værdien fundet til ca. 20 mg/m3
for rotter.
Hos mennesker er der i kontrollerede forsøg registreret øjenirritation ved 0,13 mg/m3 og luftvejsirritation ved 0,34 mg/m3 efter 5-10 minutters
udsættelse. Niveauer på 1-2 mg/m3 medfører

kraftig irritation med tåreflåd efter bare få
sekunder.
Lugtgrænsen for acrolein (niveauet hvor 50% af
en befolkningsgruppe kan lugte stoffet) er angivet til 0,37 mg/m3. 10%-lugtgrænsen er tilsvarende opgivet til 0,04 mg/m3.
I luftvejene medfører acroleindampe blødninger,
ødemdannelse, øget slimsekretion, og forøget
celledeling. Effekterne er set i svær grad ved 4,1
mg/m3 hos hunde og aber i 90-dages forsøg,
mens 0,5 mg/m3 medførte mere moderate effekter.
I andre dyreforsøg har eksponering med acroleindampe påvirket immunforsvaret og medført
nedsat modstandsdygtighed over for lungeinfektioner.
Der er ikke udført egentlige cancerforsøg med
acrolein. I et inhalationsforsøg, hvor hamstere
blev udsat for 9,2 mg/m3 i 52 uger, sås ikke
forøget forekomst af kræft. Beslægtede stoffer
som formaldehyd og acetaldehyd er imidlertid
vist kræftfremkaldende i dyreforsøg.
Acrolein er fundet mutagent i in vitro forsøg med
bakterier og pattedyrsceller, hvor man har registreret krydsbindinger mellem DNA-molekyler
og proteiner i cellerne. Der foreligger ingen data
fra in vivo forsøg.
Der foreligger ikke egnede dyreforsøg til vurdering af evt. reproduktionsskadende effekter af
acrolein.

Reguleringer / vurderinger
Klassificering: F;R11 T;R25 Tx;R26 C;R34
Grænseværdi, arbejdsmiljøet:
0,1 ppm (0,25 mg/m3).

Grundlag for B-værdi
Acroleins aktutoksiske potentiale vurderes mest
kritisk, idet stoffet p.g.a. dets høje reaktivitet
udøver dets effekter direkte på slimhindeoverfladerne. De humane data vedrørende øjenirritation
ved 0,13 mg/m3 efter få minutters udsættelse
tages som udgangspunkt for en grænseværdiberegning. Idet der anvendes en sikkerhedsfaktor
på 10 for at ekstrapolere fra effekt-niveau til
ikke-effektniveau og yderligere en sikkerhedsfaktor 10 for at tage højde for forskelle i individuel følsomhed over for acrolein opnås en
grænseværdi på 0,001 mg/m3.

For acrolein fastsættes således en B-værdi på
0,001 mg/m3. Acrolein indplaceres i luftvejledningens hovedgruppe 1.

Reference
Larsen PB, Larsen JC, Fenger J, & Jensen SS
(1997). Bilag A7: Aldehyder. Sundhedsmæssig
vurdering af luftforurening fra vejtrafik, Miljøprojekt nr. 352.

Januar 1997 PBL/IT/1.
Juni 1998 ENi/IFT.

