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forord

dette dokument er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Redskaber til standardiseret 
kortlægning af allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer på danske arbejdsp-
ladser”, finansieret af arbejdsmiljøforskningsfonden. 

dokumentet omhandler forskellige regler og retningslinjer af relevans for eksponerings-
kortlægning hos patienter med mistænkt arbejdsbetinget eksem. kortlægningen af mulige 
allergifremkaldende og hudirriterende stoffer, som en person kan være i kontakt med på 
arbejdspladsen, er afgørende for at kunne stille den rigtige diagnose og forebygge frem-
tidige udbrud af allergi og eksem. en vigtig forudsætning er kendskab til den lovgivning, 
der findes, men som det erfaringsmæssigt er vanskeligt at få overblik over. dette dokument 
er tænkt som et hjælpemiddel til at få et hurtigt overblik over relevant lovgivning.

den primære målgruppe er læger, som har at gøre med patienter med arbejdsbetinget 
kontakteksem. dokumentet inddeles blandt andet i myndigheder, kemikaliekilder, kemiske 
stoffer og produkter og kan derfor også være til nytte for arbejdsmiljørådgivere, større 
virksomheder, fagforeninger og andre partnere i arbejdsmiljøsystemet.

i dette dokument forstås, at et stof enten er et grundstof eller en forbindelse heraf, naturligt 
eller syntetisk fremstillet, samt at et kemisk produkt er en blanding eller opløsning af to 
eller flere stoffer.

en særlig tak til bent horn andersen samt kirsten astrup tengvad for faglig input.

dokumentet ligger også på Videncenter for allergis hjemmeside: 

http://www.videncenterforallergi.dk/userfiles/files/regulering.pdf 

i den version af dokumentet er der indsat links til den relevante lovtekst.

der har i projektet været nedsat en styregruppe:
professor, overlæge, dr.med. jeanne duus johansen
Videncenter for allergi. gentofte hospital, niels andersens Vej 65, 2900 hellerup

professor, overlæge, dr.med. torkil menné
dermato-allergologisk afd. k. gentofte hospital, niels andersens Vej 65, 2900 hellerup

professor, overlæge, dr.med. jens peter bonde
arbejds- og miljømedicinsk klinik, bispebjerg hospital. bispebjerg bakke 23, 2400 københavn nV

seniorforsker, cand.scient, ph.d. mari-ann flyvholm
det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, lersø parkallé 105, 2100 københavn Ø

arbejdsmiljøkonsulent jan toft Rasmussen
dansk metal, nyropsgade 38, 1780 københavn V.

Chefkonsulent peter herskind.
dansk industri, h.C. andersens boulevard 18, 1787 københavn V.

funktionsleder bent horn andersen
miljøstyrelsen, strandgade 29 1401 københavn k

ordliste
amu  arbejdsmarkedsuddannelse
apb  arbejdspladsbrugsanvisning
apV  arbejdspladsVurdering
baR  branchearbejdsmiljøRåd
Cas  Chemical abstracts service
Ci-nummer Colour index-nummer
Clp (dk)  klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (dansk)
Clp (eng)  Classification labelling and packaging (engelsk)
dls.name  danske lægemiddelstandard
dmu  danmarks miljøundersøgelser
eC-nr  enzyme Commission number
eCha  european Chemicals agency
esis  european chemical substances information system
ghs  globally harmonised system 
h-sætning  hazard-sætning
inn  international nonproprietary name
iupaC  the international union of pure and applied Chemistry
msds  material safety data sheet (amr. forkortelse for sikkerhedsdatablad)
nmR  nuclear magnetic resonance
p-sætning  precaution-sætning
pbb  polybromerede biphenoler
pbde  polybromerede diphenylether.
pCp  pentachlorphenol
ph.eur  the european pharmacopoeia
ppm  parts per million
pR-nr  produktRegistreringsnummer
probas  produktregistret
R-sætning  Risikosætning
ReaCh  Registration, evaluation, authorisation and restriction of Chemical substances
Rohs  Restriction on hazardous substances
s-sætning  sikkerhedssætning
sCCp  scientific Committee on Consumer products
sds  safety data sheet (forkortelsen af sikkerhedsdatablad i eu)
spin  substances in products in the nordic countries
tepa  tris (1-aziridinyl) phosphinoxid 
tRis  tris(2, 3-dibromopropyl) phosphat (tRis)
uC62  use categories 62
uCn  use Categories nordic
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1 mYndighedeR
der er flere forskellige måder, hvorpå myndighederne (eu og de danske) har kontrol med 
hvilke kemikalier og produkter, der findes på det danske marked. disse er beskrevet 
herunder.

1.1 arbejdstilsynet
arbejdsmiljøloven og de tilhørende bekendtgørelser ligger til grund for arbejdstilsynets 
opgaver. arbejdstilsynet er en styrelse under beskæftigelsesministeriet og medvirker til et 
sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø. dette gøres ved tilsyn, målrettet regulering og 
information (1).

1.2 miljøstyrelsen
miljøstyrelsen administrerer en række love, bekendtgørelser og retsakter fra eu. Ca. halvde-
len af nye regler har deres rod i eu-direktiver. miljøstyrelsen godkender blandt andet pesti-
cider og har desuden tilsyn med og kontrol af, om regler om kemiske stoffer i kosmetik, 
legetøj og andre produkter overholdes (2). 

1.2.1 kemikalieinspektionen
kemikalieinspektionen er miljøstyrelsens kontrolenhed og samarbejder med de nordiske 
og de europæiske myndigheder. den inspicerer butikker, importører samt producenter for 
eventuelle ulovlige kemikalier og produkter for manglende mærkning eller for højt indhold 
af forbudte stoffer. de regler, der skal overholdes i kemikalielovgivningen, samt de regler, 
der knytter sig til denne, spænder over ca. 50 forskellige bekendtgørelser, forordninger og 
cirkulærer.

kemikalieinspektionen har også ansvaret for udstedelse af tilladelser til at anvende eller 
sælge gifte, opkrævning af forhandlergebyrer for salg af giftige og meget giftige 
bekæmpelsesmidler, udstedelse af tilladelser til giftdetailsalg og behandling af meddelel-
ser om gift en gros og for at besvare henvendelser fra borgere, virksomheder og andre 
myndigheder.

kemikalieinspektionen modtager løbende indberetninger fra firmaer, privatpersoner, 
forbrugerorganisationer og andre myndigheder med flere om formodede overtrædelser af 
kemikalielovgivningen. sagsbehandling kan bestå i, at der foretages en vurdering af 
firmaets dokumentation for produktet, en analyse af produktet eller en kombination af 
disse kontrolformer. i nogle tilfælde må der tages kontakt til myndighederne i andre 
eu-lande for at få indhentet den nødvendige dokumentation fra producenter og importør-
er i disse lande (3).

1.3 sundhedsstyrelsen
sundhedsstyrelsen med tilknyttede embedslægeinstitutioner er den øverste sund-
hedsfaglige myndighed i danmark og har til opgave i samarbejde med beslutning-
stagere at skabe de bedste sundhedsfaglige rammer for behandling og forebyggelse. 
embedslægernes væsentligste opgave er at følge sundhedstilstanden i de enkelte re-
gioner og kommuner og føre tilsyn med autoriseret sundhedspersonel. statens institut 
for strålebeskyttelse har til opgave at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolknin-
gen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling (4;5). 
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2 loVgiVning
der findes forskellige lovgivninger for kemiske stoffer, og for nogle særlige områder findes 
der specifikke bekendtgørelser og direktiver. disse er beskrevet herunder.

2.1 kemikalieloven
i ”bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (kemikalieloven)” står der, hvilke 
regler en producent eller importør er underlagt for at måtte sælge eller importere et kemisk 
stof eller produkt.

formålet med loven er at forebygge sundhedsfare, unødvendig miljøbelastning og 
miljøskader i forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse samt bortskaffelse af 
kemiske stoffer eller produkter. kemikalieloven sætter rammen for kemikalielovgivningen 
(6).

kemikalieloven giver blandt andet hjemmel til ReaCh og dermed krav til sikkerhedsdatab-
lade. der er indført begrænset anvendelse for en række kemiske stoffer og produkter. disse 
findes i ReaCh’s bilag XVii ”begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og 
anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler”.

2.2 krav til indholdsstoffer og faresymboler
et nyt klassificerings- og mærkningssystem er implementeret i den nye klassificerings-
forordning, Clp (7), som er baseret på et globalt system, kaldet globally harmonised 
system (ghs). forordningen beskriver de regler, der er for mærkning af forskellige produk-
ter.

ingredienslister findes ofte på bagsiden af emballagen, på indpakningen til produktet eller 
i form af en indlægsseddel. såfremt der er tale om et kemisk produkt, kan oplysninger om 
visse indholdsstoffer fås via sikkerhedsdatablade. 

det er pligtigt at oplyse om alle ingredienser i kosmetik, dog således at parfumestoffer kun 
behøver at være benævnt med ordet ’parfum’ eller ’aroma’, medmindre der indgår et eller 
flere af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer. disse skal i så fald hver især fremgå af 
ingredienslisten, hvis de forekommer i produktet i mere end 10 ppm i stay-on kosmetik og 
100 ppm i wash-off produkter. se mere om kosmetik i afsnit 3.7.

Rengøringsmidler falder ind under bekendtgørelsen for detergentforordningen, hvor 
kemiske stoffer, hvis mængde udgør under 1 % af produktet, ikke skal oplyses, medmindre 
der er speciel oplysningspligt for netop det pågældende stof. biocider er bekæmpelses-
midler, der tilsættes produkterne for at undgå bakterievækst, og hører under biociddirek-
tivet. se mere om vaske- og rengøringsmidler i afsnit 3.14. og biocider i afsnit 3.2.2.

nye faresymboler
Rene stoffer skal være mærket med de nye faresymboler per 1. december 2010 og 
blandinger senest 1.juni 2015 (8-10).

brandfarlige

livsfarlige eller giftige at indtage, få på 
huden eller indånde

akut giftighed – laveste kat.
hud- og øjenirritation – laveste kat.
hudsensibilisering - alvorligste kat.
specifik organtoksicitet, enkelt eksponering 
– kat. 3 (luftvejsirritation og narkotiske 
virkninger)

kræftfremkaldende 
mutagene, skader forplantningsevne,
kan give allergi ved indånding, 
specifik organskade

Ætser huden,
giver alvorlige Øjenskader, 
Ætser metaller 

brandnærende

 
produkter som er skadeligelige for 
miljøet 

  
under tryk, fx mvamgasflasker 

 
eksplosionsfare 

de gamle faresymboler
de produkter der er solgt før 1. december 2010 har de gamle faresymboler. i miljømin-
isteriets regler for stoffer der er klassificeret som farlige, skulle de i deres rene form 
mærkes med følgende symboler (11):
      

Ved stoffer der er klassificeret som miljøfarlige, skal følgende symbol anvendes (11):
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kemiske produkter
kemiske produkter klassificeres ud fra en vurdering af deres indholdsstoffer. desuden 
kan erfaring fra lignende kemiske produkter inddrages i denne klassificering.

hvis det kemiske produkt ikke tidligere er blevet testet for sensibiliserende egenskab-
er, men der forefindes data for de enkelte ingredienser i produktet, og lignende 
produkter testet, kan disse data være med til at danne grund for karakteriseringen af 
produktets toksicitet. disse data skal anvendes i overensstemmelse med de brobyg-
ningsregler, der er nævnt i forordningens punkt 1.1.3.

kemiske produkter klassificeres som sensibiliserende ved indånding eller som hudsen-
sibiliserende, hvis bare ét af indholdsstofferne klassificeres som sensibiliserende ved 
indånding eller som hudsensibiliserende, og hvis dette stof samtidig er til stede i eller 
over koncentrationsgrænsen angivet i tabel 1. disse koncentrationsgrænser vil blive 
ændret foråret 2012 i forbindelse med vedtagelsen af en ny bekendtgørelse (7;12).

der findes nogle stoffer, som er sensibiliserende og kan give reaktion selv i koncentra-
tioner under værdierne angivet i tabel 1.

produkter, der er sensibiliserende ved indånding eller ved hudkontakt, skal mærkes ud 
fra oplysningerne i tabel 2.

2.3 generelt om mærkning

klassificering og mærkningsreglerne er beskrevet i forordningen ”klassificering, mærkning 
og emballering af stoffer og blandinger” (Clp (7)). et kemisk stof eller produkt klassificeres 
værende farlig, hvis det opfylder kriterierne fastlagt i forordningens del 2 til 5 i dens ”bilag 
1”. disse kemiske stoffer eller produkter skal derfor klassificeres efter de fareklasser, de er 
fastlagt efter, jævnfør dette bilag. 

stoffer
ovennævnte forordning definerer et hudsensibiliserende stof som ”et stof, der fremkalder 
en allergisk reaktion ved kontakt med huden.” [del 3, afsnit 3.4.1.2 i bilag 1 i ef-forordning 
nr. 1272/2008]

for at et stof kan klassificeres som et hudsensibiliserende stof, skal et eller flere af følgende 
punkter kunne dokumenteres:

1. positive data fra lappeprøver, normalt opnået i mere end én dermatologisk klink.

2. epidemiologiske undersøgelser, der viser allergisk kontaktdermatitis forårsaget  
 af stoffer. 
         situationer, hvor en høj procentdel af de eksponerede personer udviser  
 karakteristiske symptomer, skal betragtes med særlig alvor, selv om   
 antallet af tilfælde er lavt.

3. positive data fra egnede dyreundersøgelser.

4. positive data fra eksperimentelle undersøgelser på mennesker.

5. Veldokumenterede tilfælde af allergisk kontaktdermatitis, normalt opnået i mere  
 end én dermatologisk klinik.

[forordningen del 3 afsnit 3.4.2.2.2.1.]

hvis ingen af ovennævnte punkter er opfyldt, klassificeres stoffet ikke som værende 
hudsensibiliserende. dog kan en eller flere af følgende indikatorer ændre afgørelsen.

1. isolerede tilfælde af allergisk kontaktdermatitis.

2. epidemiologiske undersøgelser med begrænset vægt,  hvor tilfældigheder,   
 systematiske fejl (skævhed) eller uafklarede sammenhæng ikke helt udelukket  
 med rimelig sikkerhed.

3. data fra dyreforsøg udført eftergældende retningslinjer, som ikke opfylder  
 kriterierne for et positivt resultat, som beskrevet i forordningen i underpunkt  
 3.4.2.2.4.1, men som er tilstrækkeligt tæt på grænsen til at blive betragtet som  
 signifikant.

4. positive data fra ikke-standardiserede metoder.

5. positive resultater fra strukturmæssige meget analoge tilfælde.
[forordningen del 3 afsnit 3.4.2.2.2.3.]

tabel 1: grænseværdier for stoffer, der er hudsensibiliserende og sensibiliserende ved 
indånding. disse grænseværdier er ved at blive ændret i forbindelse med ændring af 
Clp-bekendtgørelsen (7;12).

bestanddelen
klassificeret som:

koncentration, der udløser klassificering af en kemiske produkt som:

hudsensibiliserende sensibiliserende ved indånding

alle fysiske tilstande fast/flydende gas

hudsensibiliserende
≥ 0,1 % * - -

1,0 % ** - -

sensibiliserende
ved indånding

- 0,1 % * 0,1 % *

- 1,0% *** 0,2% ***

* denne koncentrationsgrænse anvendes normalt til beskyttelse af allerede sensibiliserede individer. et sikkerhedsdatablad er 
påkrævet for kemiske produkter indeholder en ingrediens i koncentrationer over denne.
** denne koncentrationsgrænse anvendes til at udløse klassificering af kemiske produkter, som er hudsensibiliserende.
*** denne koncentrationsgrænse anvendes til at udløse klassificering af kemiske produkter, som er sensibiliserende ved indånding.



12 13

klassificering sensibiliserende ved indånding hudsensibiliserende

ghs-piktogram

signalord farlig advarsel

faresætning* h334 h317

sikkerhedsætning, forebyggelse* p261 og p285 p261, p272 og p280

sikkerhedssæting, reaktion*
p304+p341, p342+p311

p302+p352, p333+p313, 
p321 og p363

sikkerhedssætning, bortskaffelse* p501 p501

tabel 2: mærkningselementer for sensibilisering ved indånding eller hudsensibiliserende 
(7).

* se fare- og sikkerhedssætningerne i appendiks Vi og Vii og de nye h- og p-sætninger i appendiks Viii.

se de gamle og nye fare- og sikkerhedssætninger i appendiks Vi, Vii og Viii.

2.4 Registration, evaluation, authorisation and 
 Restriction of Chemical substances - ReaCh
Registration, evaluation, authorisation and restriction of Chemical substances (ReaCh) er 
en eu-forordning. en forordning skaber rettigheder og pligter for borgerne i 
medlemslandene inden for eu. et direktiv er derimod rettet mod staten og er implemen-
teret i den danske lovgivning ved bekendtgørelser (13).

ReaCh blev vedtaget i 2006 og skal gradvist implementeres gennem en 15-årig periode og 
erstatter 40 direktiver. de danske myndigheder skal rådgive virksomhederne og kontrollere, 
at de overholder forpligtelserne. det er dog industrien, der har ansvaret for indberetningen 
af kemiske stoffer og produkter. myndighederne deltager også i den fælles proces med at 
vurdere kemiske stoffer og begrænse de problematiske stoffer.

når kombinationseffekten skal vurderes, er det nødvendigt at vide noget om hvert enkelt 
stof. det er netop her ReaCh anvendes, for ReaCh giver information om enkelte stoffer. 
myndighederne overvåger industriens arbejde med at risikovurdere industrikemikalier, og 
kombinationseffekter i eu fastsættes af ReaCh-vejledningerne (14).

european Chemicals agency (eCha) administrerer arbejdet med ReaCh. 
man kan på eCha’s hjemmeside (www.echa.europa.eu/da) blive orienteret om regler og 
vejledninger på kemikalieområdet i ReaCh.

ReaCh berører mange led og stiller krav til producenten og importøren, som skal indgive 
oplysninger om et givent kemisk stof eller en given polymer (15;16).

2.4.1 sikkerhedsdatablade/      
 leverandørbrugsanvisning
leverandøren af et kemisk stof eller produkt skal ifølge eu-forordningen ReaCh, afsnit 
iV, artikel 31 (krav til sikkerhedsdatablade) forsyne modtageren med et sikkerheds-
datablad.

sikkerhedsdatablade kaldes også leverandørbrugsanvisning. i eu forkortes sikker-
hedsdatablade sds (safety data sheet) og i usa msds (material safety data sheet).
 
hvis det kemiske produkt ikke opfylder kriterierne for klassificeringen som farligt i 
henhold til artikel 5, 6 og 7 i direktivet 1999/45/ef, skal leverandøren på anmodning 
forsyne modtageren med et sikkerhedsblad i overensstemmelse med bilag ii, såfremt 
det kemiske produkt indeholder

a) mindst ét stof, der er farligt for menneskers sundhed eller miljøet, i individuelle  
 koncentrationer på ≥ 1 vægtprocent for ikke-gasformige produkter og ≥ 0,2   
 volumenprocent for gasformige produkter eller
b) mindst ét stof, der er persistent, bioakkumulerende og giftigt eller meget   
 persistent og meget akkumulerende efter kriterierne i bilag Xiii, eller af   
 andre grunde end de i litra a) nævnte er optaget på den liste, der oprettes   
 i henhold til artikel 59, stk. 1, i individuelle koncentrationer på ≥ 0,1    
 vægtprocent for ikke-gasformige produkter, eller
c) et stof, for hvilket der findes ef-grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen.

for ethvert produkt – også de hvor der ikke er krav til datablade – skal leverandøren 
generelt give tilstrækkelige oplysninger til, at modtageren kan bruge det forsvarligt.

et sikkerhedsdatablad skal leveres på det sprog, der anvendes i den eller de 
medlemsstater, hvor stoffet/produktet markedsføres, medmindre andet er besluttet i 
den/de berørte medlemsstater. et sikkerhedsdatablad skal være dateret og indeholde 
følgende 16 punkter (15):

1. identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.
2. fareidentifikation.
3. sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer.
4. førstehjælpsforanstaltninger.
5. brandbekæmpelse.
6. forholdsregler over for udslip ved uheld.
7. håndtering og opbevaring.
8. eksponeringskontrol/personlige værnemidler.
9. fysisk-kemiske egenskaber.
10. stabilitet og reaktivitet.
11. toksikologiske oplysninger.
12. miljøoplysninger.
13. forhold vedrørende bortskaffelse.
14. transportoplysninger.
15. oplysninger om regulering.
16. andre oplysninger.
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2.5.1 arbejdets udførelse

jævnfør bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, skal arbejdsgiveren for at sikre 
arbejdsmiljøet sørge for:

- at der forefindes en arbejdspladsvurdering, at denne løbende opdateres (dog   
 senest hver tredje år) samt at denne er tilgængelig for ledere, ansatte samt  
 arbejdstilsynet,
- at der foretages en vurdering af gravide og ammende kvinders arbejde. hvis dette  
 har indvirkning på graviditeten og amningen i negativ retning, skal der tages   
 hensyn til dette og eventuelle foranstaltninger skal foretages,
- at indhente sagkyndig bistand, hvis dette er nødvendigt for at konstatere, om   
 arbejdsforholdene er forsvarlige samt
- at udarbejde en liste samt rapporter om arbejdsulykker i henhold til    
 bekendtgørelsen om anmeldelse af arbejdsulykker (18).

2.5.2 arbejdspladsbrugsanvisning (apb)
ifølge arbejdstilsynet skal enhver virksomhed, hvor medarbejdere arbejder med 
kemiske stoffer og produkter, som anses for at være farlige, udarbejde en arbejdsp-
ladsbrugsanvisning (apb). denne apb skal indeholde oplysninger om 16 punkter, som 
beskriver alle de lokale forhold for brugen af det kemiske stof eller produktet. der er 
dog ikke formkrav til, hvordan den ser ud. databladet kan lægges til grund for denne 
apb, og apb’en kan udgøre en særlig vurdering af kemiske stoffer og produkter i 
arbejdspladsvurderingen (apV) (19).

2.5.3 arbejdspladsVurdering (apV)
alle arbejdsgivere med ansatte har siden udgangen af år 2000 haft pligt til at udarbe-
jde en skriftlig arbejdspladsVurdering (apV). de har desuden pligt til at revidere den i 
overensstemmelse med reglerne.

formålet med at udarbejde en apV er:

- at sikre, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle   
 væsentlige arbejdsmiljøproblemer.
- at virksomheden arbejder systematisk.
- at løbende sikre at løse problemerne.

apV’ens omfang afhænger blandt andet af, hvor kompliceret arbejdsmiljøforholdene 
er, virksomhedens størrelse og organisering samt arbejdets art. den afhænger også af 
de hjælpemidler, kemiske stoffer og produkter samt af de arbejdsprocesser og 
-metoder, virksomheden anvender (20).

jævnfør ReaCh artikel 32 stykke 3 skal et datablad leveres gratis i papirform eller elek-
tronisk. opdateres databladet, skal denne opdatering sendes til alle tidligere kunder (de 
seneste 12 måneder).

arbejdstilsynet har lavet en vejledning til udarbejdelsen af en leverandørbrugsanvisning, 
der hedder ”leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) og teknisk datablad for 
stoffer og materialer - C.0.12”. denne vejledning er udgivet i 2003, og en ny udgave, som 
tager hensyn til kravene i ReaCh, er under udarbejdelse. for en uddybende forklaring af 
disse 16 punkter henvises til bilag ii i ReaCh.

2.5 arbejdsmiljøloven
arbejdsmiljøloven er til for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt at bevirke, at 
virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra 
arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra arbejdstilsynet. loven 
omfatter arbejde for en arbejdsgiver med visse undtagelser. samtidig findes også nogle 
bestemmelser, som hører ind under loven, for eksempel gælder loven kun for luftfart, når 
der arbejdes på landjorden.

på arbejdstilsynets foranledning, eller hvis givne forhold giver anledning til det, skal en 
arbejdsgiver foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser for at konstatere, om arbejds-
forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. 

stoffer og kemiske produkter, der kan være farlige eller forringe sikkerhed eller sundhed, 
må kun fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, hvis disse effektivt 
sikrer den ansatte mod ulykker og sygdom.

ifølge arbejdsmiljølovens kapitel 3, er det beskæftigelsesministeren, der fastsætter de 
nærmere regler for branchearbejdsmiljørådenes sammensætning, opbygning og funktion. 
dog skal det enkelte branchemiljøråd bistå branchens virksomheder i at løse 
arbejdsmiljømæssige problemer. det kan for eksempel være at

- udarbejde informationer og branchevejledninger til brug for den enkelte   
 virksomhed til udarbejdelse af arbejdspladsVurdering (apV).
- kortlægge særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved udarbejdelsen af branche- 
 dokumentation.
- udvikle og gennemføre oplysnings- og uddannelsesaktiviteter. 

endvidere kan det enkelte branchearbejdsmiljøråd

- udtale sig om eller stille forslag til arbejdsmiljørådet om ændringer af eksisterende og  
 udarbejdelse af nye regler.
- deltage i og gennemføre indsatser og kampagner.
- danne og deltage i lokale arbejdsmiljøfora.

Rådenes opgaver kan udvides til at omfatte miljøspørgsmål i direkte tilknytning til virksom-
hederne (17). 

arbejdsmiljøloven stiller blandt andet supplerende krav om sikkerhedsdatabladene.
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2.6.1 medicinsk udstyr

jævnfør bekendtgørelsen om medicinsk udstyr, hvor dette er defineret som:

”ethvert instrument, apparat, udstyr, software, materiale eller anden genstand anvendt 
alene eller i kombination, herunder software, som af fabrikanten er beregnet til speci-
fik anvendelse til diagnostiske formål, og som hører med til korrekt brug heraf, og som 
af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker med henblik på:

a. diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af   
 sygdomme.
b. diagnosticering, overvågning, behandling, lindring af eller kompensation for   
 skader eller handicap,
c. undersøgelse, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk proces,  
 eller
d. svangerskabsforebyggelse”

i bekendtgørelsens § 3 stk. 4 står der, at de punkter, der er nævnt i dens bilag 1 punkt 
13, skal være affattet på dansk, når det medicinske udstyr overdrages til den endelige 
bruger. dog kan lægemiddelstyrelsen give dispensation for dette.

i bekendtgørelsens bilag 1 ”Væsentlige krav” står, at det medicinske udstyr skal 
konstrueres og fremstilles således, at det ved anvendelse under de faste forhold og 
med det fastsatte formål for øje ikke forværrer patientens kliniske tilstand eller bringer 
vedkommendes sikkerhed i fare og heller ikke er til fare for brugerens eller tredje-
mands sikkerhed og sundhed.

Ved konstruktionen/fremstillingen skal der endvidere lægges vægt på valget af 
materialer, navnlig i forhold til toksicitet. produktet skal desuden konstrueres/
fremstilles/emballeres således, at eventuel risiko, som kontaminerende- eller reststof-
fer udgør for bruger/tredjemand og patient, mindskes mest muligt i overensstem-
melse med produktets formål. derudover skal udstyret og dets fremstillingsproces 
udformes, således at mulig infektionsfare fjernes eller begrænses for brugeren/tredje-
mand og patienten. alt udstyr skal emballeres med en brugsanvisning og skal være i 
overensstemmelse med gældende harmoniserede standarder (24).

2.6 lægemiddelloven
loven om lægemidler er stadfæstet for at sikre borgerne lægemidler af høj kvalitet og til at 
beskytte mod vildledende lægemiddelreklamer og anden ulovlig markedsføring. Ved et 
lægemiddel forstås et middel til behandling eller til forebyggelse af sygdomme hos 
mennesker/dyr eller et middel, som gives i forbindelse med at genoprette, ændre eller 
påvirke fysiologiske funktioner, ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metab-
olisk virkning eller for at stille en medicinsk diagnose.

loven finder blandt andet ikke anvendelse på fødevarer, kosttilskud, foder, kosmetik (afsnit 
3.7), biocider (afsnit 3.2.2) og medicinsk udstyr (afsnit 2.6.1).
 
et lægemiddel må kun forhandles eller udleveres her i landet, hvis der er udstedt en 
markedsføringstilladelse enten af lægemiddelstyrelsen (i henhold til lov for lægemidler) 
eller af europa-kommissionen (i henhold til eu-regler). lægemiddelstyrelsen udsteder en 
markedsføringstilladelse, hvis forholdet mellem fordele og risici er gunstige. en sådan 
tilladelse kan ophæves, hvis forholdet ikke er gunstigt, hvis den terapeutiske virkning 
mangler, eller hvis indehaveren af tilladelsen ikke lever op til de vilkår, der er fastsat i lovens 
§ 9 stk.1. når der udstedes en markedsføringstilladelse, godkender lægemiddelstyrelsen 
også et produktresumé. dette resumé indeholder oplysninger om:

- indholdsstoffer (deklaration).
- lægemiddelform og styrke.
- godkendt anvendelsesområde (indikationer).
- bivirkninger.
- advarsler og forsigtighedsregler.
- holdbarhed.
- opbevaringsbetingelser.
- producent/importør.

jævnfør bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m. (21) skal den 
kvalitative og kvantitative sammensætning for aktive indholdsstoffer og hjælpestoffer 
angives i produktresuméet. stofferne angives efter international nonproprietary name 
(inn-navn), the european pharmacopoeia-navn (ph.eur), danske lægemiddelstandard-
navn (dls), fællesnavn eller kemisk betegnelse.

indehaveren af en markedsføringstilladelse skal føre optegnelser af formodede bivirk-
ninger og indberette disse til lægemiddelstyrelsen samt indsende sikkerhedsopdateringer. 
lægemiddelstyrelsen har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til 
virksomheder med henblik på at gennemføre kontrol med, om kravene til indberetning 
bliver overholdt. lægemiddelstyrelsen kan stille krav til indlægssedler, mærkning, embal-
lage og pakningsstørrelse. et lægemiddel med en tilladelse må kun forhandles og udleveres 
under et navn, som er godkendt af lægemiddelstyrelsen (22;23).
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3 kemiske stoffeR og pRodukteR
i dette afsnit vil de forskellige forordninger og bekendtgørelser for kemikalier og produkter 
blive beskrevet.

3.1 kemiske stoffer (generelt)
i danmark reguleres kemiske stoffer og produkter via kemikalieloven. dette gøres for at 
forebygge påvirkninger af miljø og sundhed, når stoffer og produkter fremstilles, opbev-
ares, anvendes og bortskaffes. kemikalieloven dækker alle stoffer og produkter, der 
markedsføres i danmark. der er udsendt mere end 50 bekendtgørelser, som enten forbyder 
eller begrænser adgangen til at bruge forskellige kemiske stoffer. dette kan for eksempel 
være tungmetaller eller drivhusgasser. i 2006 trådte ReaCh i kraft, og det er meningen, at 
ReaCh erstatter hovedparten af den nuværende lovgivning. læs mere om ReaCh i afsnit 
2.4. 

3.2 bekæmpelsesmidler
i dette afsnit vil pesticider og biocider blive beskrevet.

3.2.1 pesticider
nogle pesticider kan være allergifremkaldende, men der findes ingen lovgivning for disse 
stoffer med henblik på allergi. miljøstyrelsen har via et pesticidprogram vist, at en række 
pesticider, der i dag bruges i væksthuse, er under mistanke for at være hormonforstyr-
rende. en undersøgelse af væksthusarbejdere bestyrker mistanken (25).

gartnerne
der er i et samarbejde mellem miljøstyrelsen og branchen udarbejdet en vejledning, der 
giver nye retningslinjer for gartnerierne, og for hvordan de bedst anvender andre pesti-
cider, hvor det er muligt. desuden vejledes om, hvordan kontakt med stofferne undgås, 
samt hvordan man anvender effektiv beskyttelse ved håndterning af planterne, efter de er 
blevet sprøjtet (26).

3.2.2 biocider
i kemikalielovens bilag 1 bliver biocider forklaret som følgende: biocidmidler er ”aktive 
stoffer og produkter, som indeholder ét eller flere aktive stoffer i den form, hvori de 
overdrages til brugeren, og som er bestemt til at kunne ødelægge, hindre, uskadeliggøre, 
hindre virkningen af eller på anden vis bekæmpe virkningen af skadegørere kemisk eller 
mikrobiologisk.” (6)

godkendelsespligten, der er givet i lovens kapitel 7, gælder kun for biocider inden for 23 
produkttyper. de er nævnt i bilag V i europa-parlamentets og -Rådets direktiv 98/8/ef 
16/2/1998 (biociddirektivet) og spænder over desinfektionsmidler, konserveringsmidler og 
beskyttelsesmidler (bl.a. træbeskyttelsesmidler og slimicider), skadedyrsbekæmpelses-
midler (bl.a. rottemidler, insektmidler) og antifoulingmidler (bundmaling). 

liste over de 23 produkttyper findes i appendiks iii. alle biocidmidler skal godkendes 
før salg og anvendelse. det er miljøstyrelsen, der i danmark godkender biocidmidler. 
denne godkendelse omfatter en vurdering af produktets effekter på miljø og sundhed 
samt af produktets effektivitet (27).

3.3 elektronik og elektriske produkter
jævnfør ”bekendtgørelse om begrænsning af import og salg af elektrisk og elektronisk 
udstyr, der indeholder visse farlige stoffer” (28) også kendt som Rohs (Restriction on 
hazardous substances) må nye elektriske og elektroniske produkter efter 1. juli 2006 
ikke indeholde bly, kviksølv, cadmium, hexavalent krom, polybromerede biphenyler 
(pbb) og polybromerede diphenylethere (pbde).

hvis producenten ikke kan finde et alternativ til et af de forbudte stoffer, kan der gives 
dispensation, for eksempel kviksølv i lysstofrør eller bly i loddematerialer. alle und-
tagelserne kan findes i Rohs.

ifølge miljøstyrelsen er elektriske og elektroniske produkter omfattet af reglerne om 
octa- og penta-bde og nikkel. hvis produkterne ikke er omfattet af Rohs, så er der krav 
vedrørende bly, cadmium og kviksølv, som produkterne i så fald skal overholde.
for lys eller farvevirkning i dekorationsgenstande gælder der særlige regler, og for 
køleskabe mv. er der regler for industrielle drivhusgasser (29).

3.4 epoxy og isocyanater
for at måtte arbejde med epoxy og isocyanater skal man have gennemgået en særlig 
uddannelse. disse kurser udbydes på amu-centre og varer to dage.

epoxy
epoxyharpiks er det ene element i et tokomponentprodukt. det andet element, hær-
deren, kan bestå af forskellige slags aminer eller syreanhydrider. når de to kompo-
nenter blandes, reagerer de med hinanden under dannelse af plast. der skal stå på 
etiketten og i brugsanvisningen, hvis produktet indeholder epoxyforbindelser, og hvis 
denne/disse forbindelser har en molekylevægt på mindre end eller lig med 700 gram 
pr. mol. i så fald skal følgende påskrift være på etiketten: ”indeholder epoxyforbindel-
ser. se fabrikantens oplysninger”. følgende kemiske navne kan optræde på etiketten:

- 2,2-bis(p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl)-propan.
- bisphenol-a-diglycidylether.
- 1,4-butandioldiglycidylether.

epoxyforbindelser fordamper ikke ved normal brugstemperatur. der kan opstå sund-
hedsfare ved kontakt med huden.

Reaktive opløsningsmidler fordamper let og er derfor farlige at indånde. der skal stå på 
etiketten og i brugsanvisningen, hvis produktet indeholder reaktive opløsningsmidler.
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3.7 kosmetiske produkter

på alle arbejdspladser kan man blive eksponeret for kosmetiske produkter i form af 
sæbe (fast og flydende), rengøringsmidler og hudplejeprodukter/lotion.

Ved et kosmetisk produkt forstås ethvert kemisk stof eller produkt, som er beregnet til 
at komme i kontakt med kroppens overflade (hud, hovedhår og anden hårvækst, 
negle, læber og ydre kønsorganer) eller i kontakt med tænderne og mundens slimhin-
der, med det formål at rense og parfumere dem, ændre deres udseende, korrigere lugt, 
at beskytte dem eller at holde dem i god stand. i appendiks ii ses en vejledende liste 
over hvad der betragtes som kosmetiske produkter.

ingredienslisten på kosmetiske produkter skal udformes således, at ingredienserne 
listes i rækkefølge efter aftagende vægt på det tidspunkt, de tilsættes det produktet. 
på ingredienslisten nævnes først de ingredienser med en koncentration på mere end 1 
%, derefter kan indholdsstofferne med en koncentration under 1 % nævnes i vilkårlig 
rækkefølge. farvestoffer kan også nævnes i vilkårlig rækkefølge efter de øvrige ingre-
dienser med Ci-nummer eller en benævnelse fra bekendtgørelsens bilag 4.

hvis indpakningens størrelse eller form gør det umuligt at fastgøre ingredienslisten, er 
det tilstrækkeligt at anføre ingredienserne på et opslag i nærheden af det sted, produk-
tet er udstillet med henblik på salg.

i henhold til kosmetikbekendtgørelsen skal kosmetiske produkter være mærket med 
en ingrediensliste. kemikalierne på denne liste skal være angivet ved deres ”interna-
tional nomenclature of Cosmetic ingredients”-navn (inCi-navn). hvis der ikke findes et 
inCi-navn, skal ”international nomenclature Committee” ansøges om et. indtil da 
anvendes et midlertidigt navn, for eksempel den kemiske betegnelse, betegnelsen i 
den europæiske farmakope, Ctfa-betegnelsen, den almindelige internationale 
Who-betegnelse, iupaC-, eineCs- og Cas-nummer eller Ci-nummer.

inCi-navnene skal sikre, at der er en ensartet nomenklatur for ingredienserne i kosmet-
iske produkter. dette er for at gøre det nemmere at se, hvad der indgår i produkterne. 
dermed bliver det nemmere at kontrollere, om lovgivningen overholdes, eller at finde 
ud af, om et produkt indeholder et stof, man er allergisk overfor. inCi-listen udarbejdes 
og udgives ca. hvert andet år af Ctfa (den amerikanske brancheforening for kosmetik) 
og Colipa (den europæiske brancheforening for kosmetik) i fællesskab. listen 
indeholder en fortegnelse af stoffets inCi-navn, Cas-nr., eineCs-nr., den sædvanlige 
funktion i det færdige produkt samt evt. henvisning til det bilag og løbenummer i 
kosmetikdirektivet, der beskriver reguleringen af stoffet. listen er ikke en oversigt over 
hvilke stoffer, der er tilladt til anvendelse i kosmetiske produkter. listen inkluderer alle 
stoffer, der på et tidspunkt har været registret som ingrediens i et kosmetisk produkt. 
mange af disse kan i mellemtiden være blevet forbudt, hvilket reguleres via kosmetik-
bekendtgørelsen.

isocyanater
isocyanater er ligesom epoxyharpiks det ene komponent i et tokomponentprodukt, som 
også danner plast ved sammenblanding. isocyanater kaldes for hærderen. den anden kom-
ponent kaldes for harpiks og indeholder polyol. oftest leveres polyolen og isocyanaten 
færdigblandet. dette produkt kaldes også for puR(plast) eller polyurethan.
hvis et produkt indeholder isocyanater, skal følgende stå på etiketten: ”indeholder isocy-
anater. se fabrikantens oplysninger”. på etiketten kan følgende kemiske navne optræde:

- diphenylmethan-4,4’-diisocyanat.
- 2,4-diisocyanatotoluen.
- 2,6-diisocyanatotoluen.
- hexamethylen-1,6-diisocyanat
- isophorondiisocyanat.
- 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat.

når der arbejdes med disse to produkttyper – epoxy og isocyanater – anbefales det at anv-
ende egnede værnemidler, for eksempel egnede engangshandsker, arbejdstøj eller beskyt-
telsesdragt, samt at arbejdet foregår i et velventileret rum.

spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangsklæder kasseres i sær-
lige affaldsbeholdere. sådanne beholdere skal mærkes med: ”epoxyaffald. pas på! eksem-
fare!” eller ”polyurethanaffald. pas på! eksemfare! Ved ophedning kan dannes isocyanater”. 
affaldet skal afleveres på kommunens modtagestation (30).

3.5 gummikemikalier/latex
ifølge en 455-3 skal alle pakninger med medicinske engangshandsker af naturgummi-latex 
mærkes ”fremstillet af naturgummi-latex” eller tilsvarende betegnelse. der er ingen lovkrav 
om at mærke pakningerne med mængden af protein. der er heller ikke nogen græn-
seværdier, som skal overholdes for at kunne Ce-mærke handsker.

der er ingen krav til mærkningen af gummikemikalier i produkterne. men producenterne 
skal på anmodning oplyse om eventuelle allergifremkaldende stoffer. det er ifølge en 455-
3 ikke tilladt at bruge betegnelsen hypoallergen (31).

3.6 handsker

Ce-mærkning:
for at kunne Ce-mærke et personligt værnemiddel, skal producenten af det pågældende 
værnemiddel eller dennes repræsentant i eu ifølge dansk standard (ds) sikre sig, at 
produkterne er i overensstemmelse med de væsentlige krav, som er opgivet i direktivet 
”89/686/eØf om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige 
værnemidlers” bilag 2 (32).
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3.7.1 kunstige negle

i henhold til kosmetikbekendtgørelsen er kunstige negle også omfattet af denne 
bekendtgørelse.
til påklistring af de kunstige negle anvendes acrylater, der kan give allergi både hos 
dem, der arbejder med at påsætte kunstige negle, og hos kunderne. ethylacrylat må 
ikke anvendes i kosmetiske produkter, hvis det er tilsat som en duftbestanddel.

i bekendtgørelsen oplyses det, at der må anvendes op til 5 % formaldehyde i negle-
hærdere. derimod må anden kosmetik kun indeholde op til 0,2 %. den høje værdi 
skyldes, at man formoder, at hærderen ikke trænger igennem neglen og kommer i 
kontakt med huden under neglen (33). der er dog set eksempler på allergiske reaktion-
er på vævet under neglen efter brug af neglehærder (34).

3.8 maling
maling hører ind under ReaCh. dog er der nogle specifikke malerprodukter, som er 
omfattet af bekendtgørelsen for markedsføring og mærkning af flygtige organiske 
forbindelser; de er listet i appendiks iV. denne bekendtgørelse handler dog ikke om 
enkelte allergener men derimod om, hvorvidt et produkt er giftigt eller miljøskadeligt.

jævnfør bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kode-nummererede 
produkter skal de fleste produkter, der anvendes i grafiske virksomheder, mærkes med 
en kode, en såkaldt mal-kode. koden består af to tal, som er adskilt af en bindestreg. 
hvert tal beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal træffes ved arbejde 
med det pågældende produkt. jo højere nummeret er, desto større sundhedsrisiko er 
der forbundet med at arbejde med produktet.

tallet før bindestregen
tallet før bindestregen er fastsat på baggrund af indholdet af flygtige stoffer. disse 
stoffer kan fordampe og give skade ved indånding. tallet angiver hvilke foranstaltnin-
ger, der mindst skal træffes for at forhindre indånding af dampene fra produktet.

tallet efter bindestregen
tallet efter bindestregen er givet ud fra en helhedsvurdering af produktet og beskriver 
hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal træffes, når der er risiko for hud- 
eller øjenkontakt, indånding af sprøjtetåger eller støv samt uforudset indtagelse af 
produktet.

de produkter, der skal kodenummereres, er:
- trykfarver, serigrafifarver og andre produkter, der anvendes ved grafiske   
 trykprocesser.
- fortyndingsmidler, der anvendes til ovennævnte produkter.
- produkter, der bruges til at klargøre og afslutte arbejde ved ovennævnte   
 produkter samt affedtningsmidler, afvaskningsmidler og farvefjerner.

urenheder i de anvendte råvarer, tekniske hjælpestoffer som anvendes ved fremstillingen, 
men som ikke er til stede i det endelige produkt, samt stoffer, som er bærere af parfumer-
ede og aromatiske forbindelser eller som i de strengt nødvendige mængder anvendes som 
opløsningsmiddel, anses ikke for ikke at være ingredienser.

de stoffer, der er listet i kosmetikbekendtgørelsens bilag 2, betegnes som forbudte stoffer 
og må ikke indgå som ingredienser i kosmetiske produkter. de i bekendtgørelsens bilag 
3 – 6 listede stoffer må godt anvendes i kosmetiske produkter, dog kun under de i bilagene 
fastsatte grænser og betingelser.

for produkter indeholdende parfumerede og aromatiske forbindelser og råmateriale hertil 
gælder, at disse godt må angives med ordene ”parfume”, ”parfum” eller ”aroma” på ingre-
dienslisten.

kosmetiske produkter må ikke indeholde andre konserveringsmidler end dem, der er listet 
i bekendtgørelsens bilag 5. de konserveringsmidler, der er mærket med (*) i bilag 5, må 
dog anvendes i andre koncentrationer og til andet end at hindre vækst af mikroorganismer 
i kosmetiske produkter. det skal i disse tilfælde fremgå af selve produktet, hvad formålet 
med stofferne er.

endvidere må kosmetiske produkter kun indeholde de i bekendtgørelsens bilag 6 listede 
uV-filtre og under de fastlagte grænser og betingelser nævnt heri. uV-filtre, der er tilsat 
produktet udelukkende for at beskytte det, er ikke listet i bilag 6.

jævnfør kosmetikbekendtgørelsens § 22 skal produkter være mærket med sikkerhedsfor-
skrifter for anvendelse, særligt dem der anvendes til erhvervsmæssig brug, herunder navn-
lig dem der anvendes i frisørsaloner. hvis beholderen er af en sådan størrelse eller form, at 
det er umuligt at anføre disse forskrifter samt ingredienslisten tilstrækkelig tydeligt, skal 
de anføres på en vedlagt seddel/bånd, som er fastgjort til produktet. i disse tilfælde skal 
forbrugerens opmærksomhed henledes til forskrifterne i tekstform eller ved at anvende 
nedenstående symbol (figur 1) enten på emballagen eller beholderen.

figur 1: Viser det symbol, som skal henlede forbrugeren på, at sikkerhedsforskriften og/
eller ingredienslisten er på en indlægsseddel eller på et bånd, som er fastgjort på produk-
tet.

angivelser i henhold til § 19-25 skal være med letlæselig, synlig skrift og må ikke kunne 
udviskes samt være affattet på dansk, dog skal de i § 25 nævnte angivelser affattes i over-
ensstemmelse med den fælles nomenklatur, jævnfør § 6.

et kosmetisk produkt skal være mærket med produktets funktion, medmindre dette 
fremgår af dets præsentation (33).
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ifølge reglerne er det ikke tilladt at importere eller sælge produkter, der frigiver mere 
nikkel end 0,5 μg/cm2/uge, og som er beregnet til langvarig berøring direkte på huden. 
nikkel må ikke anvendes, hvis der er tale om ørestikkere eller stikkere til andre pier-
cede legemsdele, medmindre nikkelfrigivelsen fra disse er mindre end 0,2 μg/cm2/uge. 
er der tale om nikkelfri belægning, skal det sikres, at nikkelfrigivelsen ikke er større end 
0,5 μg/cm2/uge i en periode på mindst to år (15;39).

europa-kommissionen har i 2010 fortolket begrebet ”længerevarende kontakt med 
huden” således, at artiklen er beregnet til at være i kontinuerlig kontakt med huden 
minimum 0,5 time dagligt eller sammenlagt i 1 time eller derover dagligt (40).

3.10 skæreolier
arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning til arbejde med køle-smøremidler. køle-
smøremidler går oftest under fællesbetegnelsen skæreolier. skæreolier er omfattet af 
ReaCh. det vil sige, at der er begrænsninger for de stoffer, der er nævnt i forordnin-
gens bilag XVii.

skæreolier kan opdeles i to hovedgrupper, se nedenstående liste.
- skæreolier, der bruges ufortyndet:
 - Rene olier:
  - Vegetabilske.
  - animalske.
  - mineralske.
 - opløsningsmiddelbaseret:
  - petrolatum.
  - sprit.
- Vandblandbare skæreolier:
 - emulsioner af vand og olie.
 - halvsyntetiske.
 - fuldsyntetiske.

skæreolier kan være tilsat korrosionsinhibitorer, overfladeaktive stoffer, organiske 
opløsningsmidler, højtryksadditiver og konserveringsmidler.

ifølge arbejdstilsynets vejledning er det vigtigt at vaske hænder så ofte som muligt 
samt umiddelbart efter endt arbejde, når man arbejder med skæreolier. det er meget 
vigtigt at bruge fugtighedscremer. endvidere er det vigtigt ikke at gå med klude, der 
er gennemvædet af skæreolier, i lommen. tøj forurenet med skæreolier bør straks 
skiftes og rengøres grundigt.

når der arbejdes med skæreolier, skal der altid anvendes egnede personlige værne-
midler (41). 

hvis et produkt skal blandes af flere komponenter eller tilsættes et fortyndingsmiddel, skal 
der fastsættes et kodenummer for produktet alene samt et for det brugsklare produkt.

mal-koden skal tydeligt anføres på produktet, emballagen eller på anden måde meddeles 
skriftligt til modtageren. desuden skal koden oplyses i produktets brugsanvisning under 
afsnittet ”mærkning”. det er importøren, producenten eller leverandøren, som skal fast-
sætte mal-koden for det givne produkt, inden det sælges (35).  

mal-koderne ”-3” og ”-5” angiver, at produktet kan fremkalde en allergisk reaktion. de to 
koder har henholdsvis beskrivelsen ”skadevirkning ved kontakt med hud og øjne samt ved 
indånding af sprøjtetåge, støv mv. kan også være allergi. fx visse glycoller i afvaskere.” og 
”stærkt allergifremkaldende ved hudkontakt, eller særlig sundhedsfarlig ved kontakt med 
hud og øjne. fx uV-lakker og trykfarver” (36).

se de forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der knytter sig til de enkelte kodenumre inden 
for offset/bogtryk, flexotryk/dybtryk og serigrafi, i appendiks V.

3.9 metaller
man kan blive allergisk over for flere forskellige metaller. herunder er nikkel, krom og kob-
olt beskrevet.

3.9.1 kobolt
kobolt er optaget på listen over farlige stoffer (Clp) (7). der er ikke nogle lovgivningsmæs-
sige grænseværdier for kobolt baseret på allergi, dog er der en grænseværdi for koboltstøv 
på 0,01 mg/m3 (37). 

3.9.2 krom
krom(Vi)-forbindelser kan forårsage allergi og kronisk eksem. denne allergi kan let 
fremprovokeres ved fornyet kontakt med selv små mængder (38). jævnfør ReaCh bilag XVii 
må cement og blandinger, der indeholder cement, ikke markedsføres eller anvendes, hvis 
de i hydreret form indeholder mere end 2 mg/kg (0,0002 %) opløst krom(Vi) i forhold til den 
samlede mængde tørvægt-cement. hvis der er anvendt reduktionsmiddel, så skal det 
fremgå af emballagen i letlæselig og uudslettelig skrift, og endvidere skal oplyses om 
opbevaring og udløbsdato for reduktionsmidlet (39).

3.9.1 nikkel
bestemmelsen om afgivelse af nikkel fra visse produkter fremgår af bilag XVii, nr. 27 i eu’s 
kemikalielovgivning ReaCh (forordning ef nr. 1907/2006). eksempler på produkter som er 
omfattet af forordningen: Øreringe, halskæder, armbånd, bagkapsler på armbåndsure, nit-
tede knapper og metalgenstande i beklædningsgenstande. 
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3.13 træ
det er kendt fra litteraturen, at der findes en lang række træsorter, som kan give anled-
ning til forskellige symptomer hos mennesker. i de fleste tilfælde er der tale om 
symptomer, som er opstået i forbindelse med forarbejdningen af træet, for eksempel 
ved savning. eksponeringen fra træ kan da ske ved indånding af stoffer ved afgasning 
eller af støv samt ved kontakt med træ eller træstøv. 

de fleste tilfælde af irritation forårsaget af træ skyldes forarbejdning af træet. dette 
kan være irritation af huden eller luftvejens slimhinder. symptomerne kan undgås ved 
at anvende værnemidler. de personer, som udvikler allergi, vil efterfølgende reagere 
ved meget lille eksponering, og her vil værnemidler oftest ikke være tilstrækkeligt. de 
vil også reagere på støvet fra disse træemner. 

epidemier opstår ved, at nye træarter med ukendt allergenpotentiale indføres, dette 
set ved for eksempel pao ferro/santos palisander. arbejdstilsynet har udarbejdet 
nogle særlige krav for at arbejde med pao ferro/santos palisander (45).

en del af reaktionerne kan skyldes skimmelsvampe, som vokser på træet/i barken eller 
overfladebeskyttelse af træet, træbeskyttelse eller maling. Reaktionerne kan dog også 
skyldes harpiksen, kolofonium eller epoxy (46).

der er ikke nogen regler for trykimprægneret træ. arbejdstilsynet har udarbejdet en 
vejledning til arbejde med trykimprægneret træ. Ved imprægnering af træ presser 
man (under tryk) kemiske stoffer ind i træet. formålet er at beskytte træet mod svamp 
og insekter, som kan ødelægge træet. de danske imprægneringsvirksomheder 
anvender oftest imprægneringsmidler, der indeholder kobber, bor og/eller aktivstoffer 
(organiske stoffer). trykimprægneret træ, som er importeret, kan indeholde kobber-, 
krom-, bor- eller phosphatforbindelser (47).

3.14  Vaske- og rengøringsartikler
ifølge miljøstyrelsen skal producenter og importører af vaske- og rensemidler følge 
følgende love og regler: ReaCh, kemikalieloven samt eu’s forordning om vaske- og 
rengøringsmidler, 648/2004/ef (detergentforordningen). kosmetikbekendtgørelsen 
har indflydelse på detergentforordningen. det vil sige, at eventuelle ændringer i 
kosmetikbekendtgørelsen også vil gøre sig gældende i detergentforordningen.

i forordningen er definitionen på et vaske- og rengøringsmiddel: 

”ethvert stof eller præparat, der indeholder sæbe og/eller andre overfladeaktive 
stoffer, og som er beregnet til vaske- og rengøringsprocesser. Vaske- og rengørings-
midler kan foreligge i en hvilken som helst form (flydende, i pulver- eller pastaform 
eller i form af stænger, blokke, støbte stykker, figurer osv.) og markedsføres eller 
anvendes til husholdningsformål eller i institutioner eller til erhvervsmæssige formål.”

hjælpepræparater til vask samt tekstilskyllemiddel betragtes også som vaske- og 
rengøringsmidler.

3.11 smykker
bestemmelsen om afgivelse af nikkel fra visse produkter fremgår af bilag XVii, nr. 27 i eu’s 
kemikalielovgivning ReaCh (forordning ef nr. 1907/2006).

ifølge reglerne er det ikke tilladt at importere eller sælge produkter, der frigiver mere end 
0,5 μg nikkel/cm2/uge, og som er beregnet til langvarig berøring direkte på huden. for 
piercingsmykker er grænsen 0,2 μg nikkel/cm2/uge. Reglerne for nikkel gælder produkter 
som ure, briller, spænder, mobiltelefoner, lynlåse og nitter i tøj og fodtøj.

da mange smykker er fremstillet af forskellige dele og/eller metaller, skal afgivelsen fra 
smykket måles i produktets ”homogene enkeltdele”. det vil sige, at hver del af smykket skal 
overholde de forskellige regler. for en halskæde gælder for eksempel, at nikkelafgivelsen 
både skal måles for kæden og for låsen, hvis de er fremstillet af forskelligt materiale. hvis 
der er tale om en legering, der er lagt i tynde lag, så betragtes hvert homogent materiale 
som en homogen enkeltdel.

målingen af nikkelfrigivelsen fra produkter skal udføres efter en lovbestemt standard, ds/
en 1811. for de øvrige metaller er der ikke nogen krav til målemetoden(38;42).

ure
batteridrevne ure skal overholde reglerne for elektriske og elektroniske produkter. disse 
regler kaldes også for Rohs (43). derudover skal ure også overholde kravene for nikkel-
frigivelse (38;42).

3.12 tekstil
tekstiler er også omfattet af dele af ReaCh. det har siden 2004 været forbudt at importere 
og sælge produkter (herunder tekstiler) indeholdende penta- og octabromodiphenylether. 
det er endvidere forbudt at importere og sælge imprægneret tekstil, der er beregnet til 
langvarig kontakt med huden, hvis pågældende tekstil indeholder imprægneringsstof-
ferne tris(2, 3-dibromopropyl) phosphat (tRis), tris (1-aziridinyl) phosphinoxid (tepa), po-
lybromerede biphenoler (pbb), pentachlorphenol (pCp) og visse azofarvestoffer.

der er ikke lovkrav om, at tekstil med antibakterielle egenskaber skal have fuld indholds-
deklaration.

der er ikke nogle direkte regler for fodtøj. dog må de i farvede dele, der er i berøring med 
hud i længere tid jævnfør ReaCh bilag XVii, ikke indeholde azofarver i koncentrationer over 
30 mg/kg (0,003 vægtprocent), hvis disse frigiver én eller flere aromatiske aminer, som er 
listet i ReaCh tillæg 8 (15;36).

det anbefales, at man vasker sit nyanskaffede tøj, hvorved overskydende kemikalier og 
farvestoffer fjernes (44). 
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forordningens artikel 11 berører mærkning af vaske- og rengøringsmidler men berører 
ikke bestemmelserne i Clp. følgende oplysninger skal stå på emballagen med letlæselig, 
synlig og uudslettelige typer:

1. produktets navn og handelsnavn.
2. navn eller handelsnavn eller varemærke samt fuldstændig adresse og telefonnummer  
 på den ansvarlige for markedsføringen.
3. den adresse, eventuelt e-mailadresse og telefonnummer til det sted, hvor databladet  
 kan rekvireres.

derudover skal produktets indhold også være anført i overensstemmelse med specifika-
tionerne i forordningens bilag Vii, punkt a. ligeledes skal der anføres en brugsanvisning og 
information om særligt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. 

hvis der er tale om vaske- og rengøringsmidler til privat brug, fx vaskemidler til tekstiler, 
skal emballagen desuden være forsynet med de angivelser, der står i forordningens bilag 
Vii punkt b.

forordningen stiller desuden krav til de vaskeaktive stoffer, som må anvendes. alle over-
fladeaktive stoffer skal være fuldstændigt aerobt bionedbrydelige i henhold til harmo-
niserede testmetoder. dette gælder også for de amphotere og kationiske tensider. hvis 
vaskemidlet er til erhvervsmæssig brug eller skal bruges i institutioner, kan der søges om 
dispensation til at bruge overfladeaktive stoffer, som ikke overholder bionedbrydelighed-
skravene. 

konserveringsmidler, enzymer, desinfektionsmidler, optisk hvidt og parfume skal deklar-
eres på emballagen uanset koncentrationen. parfumestoffer, der af videnskabelig komite 
(sCCp) er vurderet som allergifremkaldende, skal angives specifikt med navn, hvis det fore-
kommer i produktet i mere end 0,01 vægtprocent.

for vaske- og rengøringsmidler, der kun er til erhvervsmæssig brug, behøver kravene til 
indholdsdeklarationen ikke at være opfyldt, så længe der findes et datablad eller lignende 
med oplysningerne på.

producenter og importører af vaske- og rengøringsmidler skal efter anmodning gratis stille 
et datablad med alle indholdsstoffer til rådighed for lægefagligt personale og nationale 
myndigheder (48-50).
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4 infoRmationskildeR om kemikalieR
i dette afsnit er de forskellige informationskilder samlet og beskrevet.

4.1 databaser og søgemaskiner 
forskellige databaser, søgemaskiner og hjemmesider beskrives i de følgende afsnit. Ved at 
søge i disse databaser kan man finde informationer om for eksempel Cas-nr, eC-nr, 
stofnavn, molekyleformel, strukturformel samt datablade på en større mængde stoffer.

Chemexper

findes her:
www.chemexper.com
her kan man slå et kemikalie op ved at søge, for 
eksempel på dets kemiske navn, Cas-nr eller dens 
molekyleformel. her oplyses det om det forudsigelige 
nuclear magnetic Resonance (nmR)-spektrer, 
molekylevægt samt forhandlere af stoffet (51).

Chemfinder

findes her:
http://chemfinder.com
Chemfinder er en database med mere end 500.000 
indekserede stoffer. databasen giver informationer 
om molekylevægt, strukturformel, synonymnavne 
samt Cas-nr (52).

Chemidplus.com

findes her:
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/
Chemidplus er en database med over 370.000 
stoffer. databasen giver informationer om 
molekylevægt, strukturformel, synonymnavne, 
fysiske og kemiske egenskaber, toksicitet samt 
Cas-nr (53).

esis

findes her:
http://esis.jrc.ec.europa.eu/
european chemical substances information
system (esis) er et it-system, der ligger på 
europa-kommissionens hjemmeside under 
joint Research Centre, institute for health and 
Consumer protection. her kan man slå 
forskellige stoffer op via deres Cas-nr., 
molekyleformel, registreringsnummer, 
iupaC eller handelsnavn (54). 

hardin md

findes her:
http://hardinmd.lib.uiowa.edu/
siden linker videre til andre sider, som giver 
medicinsk information samt billeder er forskellige 
sygdomme, for eksempel kontakteksem (55).
 

haz-map

findes her:
http://hazmap.nlm.nih.gov/
denne side giver informationer om hvilke stoffer, 
man kan blive eksponeret for inden for forskellige 
fag, og hvilke symptomer, der kan opstå inden for 
de forskellige fag (56). 

micromedex

findes her:
www.micromedex.dk
dette er en sundhedsvidenskabelig database 
indeholdende informationer om for eksempel 
lægemidler, naturlægemidler, forgiftninger 
og forskellige sygdomme samt lægemidlers 
interaktion mm. (57). 



32 33

toxline search

findes her:
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?toXline
dette er en database, der dækker biokemiske, 
farmakologiske, fysiologiske og toksikologiske 
effekter af lægemidler og andre kemikalier. den 
indeholder over 4 millioner referencer fra blandt 
andre pubmed/medline (58).

google scholar

findes her:
http://scholar.google.dk
når der søges på en artikel, så kommer der i højre 
side af skærmen links op, som henviser til de sider, 
hvor artiklen er tilgængelig for brugeren (59).

pubmed

findes her:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
pubmed er en service fra the u.s. national library of
medicine og the national institutes of health dette 
er en database, hvor man kan finde videnskabelige 
artikler fra medicinske tidsskrifter. dog kræver det 
ofte licens til det pågældende tidsskrift at få adgang 
til hele artiklen. ellers er der kun mulighed for et 
resumé af artiklen, medmindre artiklen kan hentes gratis hos tidsskriftet (60). 

Where to find msds
findes her:
www.ilpi.com/msds/#internet
denne side linker videre til andre sider, hvor 
der ligger sikkerhedsdatablade (61).

4.2 produktregistret (probas)
produktregistret (probas) er de danske myndigheders (arbejdstilsynet og miljøstyrelsen) 
register over, hvor udbredte bestemte kemikalier er i danmark. lovgrundlaget findes i 
arbejdsmiljøloven samt bekendtgørelsen om registret for stoffer og materialer (62;63). 
probas anvendes blandt andet til statistiske analyser.

kriterierne for registrering af et produkt er:

- produktet skal indeholde mindst ét kemikalie, som er klassificeret som farligt (eCha’s 
 liste over farlige stoffer).
- produktet skal indeholde ≥1 % af stoffet, dog er grænsen ≥0,1 % for konserveringsmidler.
- der skal produceres/importeres ≥100 kg/år af det kemiske stof eller produkt.
- der skal være erhvervsmæssig brug af produktet.

alle ingredienser i det kemiske produkt/stoffet registreres. ingredienser tilstede i en koncen-
tration under 1 %, som ifølge eu’s liste over harmoniseret klassificering og mærkning af visse 
farlige stoffer (tidligere: listen over farlige stoffer) ikke er farlige ved lavere koncentrationer, 
skal kun være anført med en generisk betegnelse som for eksempel parfume eller farvestof. 
dog vil biocider altid skulle registreres uanset koncentration.

når et kemisk produkt eller stof registreres i probas, tildeles det et nummer; det såkaldte 
produktRegisternummer (pR.nr.). man kan godt registrere flere produkter under samme 
pR-nr i en rammeanmeldelse. det kræver dog, at produkterne ligner hinanden. de kriterier, 
der afgør en sådan registrering, er listet herunder:

produkterne skal:

- tilhøre en sammenhørende gruppe; for eksempel en produktserie med forskellige   
 farvenuancer. 
- have samme anvendelse og funktion.
- kemisk ligne hinanden - det vil sige, at de kun adskiller sig
 - ved få alternative komponenter, for eksempel pigmenter, og/eller
 - ved variationer i koncentrationen af de enkelte indholdsstoffer og/eller
 - ved variation i de fysiske egenskaber
- have samme faremærkning. 
- have samme kodenummer (hvis der er tildelt kodenummer).
- have samme kemisk-toksikologiske egenskaber.

der er registreret 30.000 aktive produkter i probas. nogle er måske ikke på det danske marked 
mere, da importører og producenter kan oplyse, at der blev importeret/produceret 0 tons i 
en given periode af det pågældende kemiske stof eller produkt. dette gøres i stedet for at få 
fjernet produktet fra listen, hvis det senere skal registreres igen.

probas opdateres løbende, og hvert andet år registreres de solgte mængder. 

probas skal behandle ingredienslisten samt mængder som fortrolige oplysninger jævnfør 
bekendtgørelsen om registret for stoffer og materialer.
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4.5 branchearbejdsmiljøRåd (baR)

branchens særlige arbejdsmiljøproblemer kortlægges af branchearbejdsmiljøRådene 
(baR’ene). desuden hjælper baR’ene også virksomhederne med til at løse problemerne 
ved blandt andet at lave information, temamøder, uddannelse og foreslå forskning 
(67).

der er lavet konkrete vejledninger vedrørende allergi fx ’handskepjece 2009’, udgivet 
af industriens branchearbejdsmiljøråd i 2009 (68) og ’sund hud og vådt arbejde’, 
udgivet af branchearbejdsmiljørådet social & sundhed i 2005 (69).

4.6 andre mærkningsordninger

der findes flere forskellige nationale og internationale mærkningsordninger, som kan 
anvendes i forbindelse med  produkter, der opfylder forskellige kriterier. nogle af disse 
er beskrevet herunder.

4.6.1 astma-allergi danmark – den blå krans

når produkter har astma-allergi danmarks blå krans, så betyder det, at produktet ikke 
indeholder parfume, farvestoffer, produktsminke, formaldehyde, optisk hvid eller 
kolofonium. der er fuld deklarationspligt på produkterne, og indholdsstofferne findes 
i koncentrationer, hvor risiko for allergi er minimal. mere end 200 produkter har denne 
krans. listen over disse produkter kan findes på astma-allergi danmarks hjemmeside. 

da mennesker er forskellige, er deres sensitivitet også forskellig. man kan derfor godt 
risikere at slå ud ved brugen af et produkt med den blå krans (70;71).

astma-allergi danmark har valgt at fokusere på kontaktallergi, hvorfor man for eksem-
pel har valgt ikke at deklarere maling (72). 

ReaCh stiller også krav om sikkerhedsdatablade for produkter, der kun indeholder ét stof 
på de danske grænseværdilister.

produktregistret får ikke automatisk informationer om generiske indholdsstoffer, der findes 
i små mængder i produktet, som for eksempel ved parfumestofferne.

der er kun krav om anmeldelse af produkter til erhvervsmæssig brug (64).

4.3 substances in products in the nordic Countries 
 – spin

substances in products in the nordic Countries (spin) er en database, hvor typerecepter fra 
de nordiske landes produktregistre (norge, sverige, finland og danmark) er samlet. island 
har endnu ikke har noget produktregister. databasen opdateres årligt og er offentligt 
tilgængelig via http://195.215.251.229/dotnetnuke/. dog er data i databasen forsinket 
med ca. halvandet år, hvilket skyldes arbejdsgangen med indrapporteringen af oplys-
ningerne. det nordiske ministerråd står for at drive og vedligeholde databasen, men der er 
ingen lovkrav til opdateringshastigheden.

hvis der i et land kun er en-to virksomheder, der anvender et kemikalie, så anses informa-
tionen for at være fortrolig, og dermed kommer kemikaliet ikke med i databasen. der er 
dog mulighed for, at et kemikalie holdes fortroligt i ét land men ikke i et andet, hvorved 
kemikaliet alligevel kommer med i databasen.

i de skandinaviske lande registreres produkttypen efter use Categories nordic (uCn), som 
er en produktkode, der består af seks tegn, ét bogstav og fem cifre. de tre første karakterer 
er hovedgruppen, og de tre sidste cifre specificerer særlige funktioner i gruppen.

finland benytter sig af uC62 produktkodningen, som er væsentlig mindre detaljeret.

de norske og svenske produktregistre er længst fremme i anvendelsen af uCn og indehold-
er derfor mere detaljerede oplysninger om specifikke produktkategorier. det kan være 
nyttigt at anvende disse registre, hvis man er interesseret i typerecepter for eksempel for  
maling. det norske register samarbejder endvidere med produktinformasjonsbanken 
(www.pib.no) om at få flest mulige sikkerhedsdatablade frit tilgængelige på internettet 
(64;65).

4.4 giftinformationscentralen (giftlinjen)
på giftlinjens hjemmeside kan man slå forskellige kemiske produkter op og finde informa-
tion for eksempel om deres risiko, forholdsregler samt opbevaring. man kan også finde 
informationer om planter, deres danske og latinske navne, beskrivelse af planterne, 
symptomer samt forholdsregler (66).  i tilfælde af akutte forgiftninger kan man via giftin-
formationscentralen få oplyst indholdsstoffer i det konkrete produkt. man kan i sager om 
arbejdsbetinget eksem ikke få oplysninger via giftinformationscentralen.



36 37

4.6.2 den europæiske blomst

den europæiske blomst (eu-blomsten) er sammen med den nordiske svane de eneste to 
miljømærker, som er anerkendt i danmark. blomsten blev etableret i 1992 af europa-
kommissionen. blomsten anvendes i hele europa og er en frivillig ordning, hvorfor man 
sagtens kan finde produkter, som lever op til kriterierne for mærkningen, uden at de bærer 
mærket.

fødevarer og medicin mærkes ikke med den europæiske blomst (73;74). 

man kan finde oplysninger om eu-blomsten på: 
http://www.ecolabel.dk/svanenblomsten/omsvanenblomsten/

4.6.3 svanen
den nordiske svane er sammen med den europæiske blomst de eneste to miljømærker, 
som er anerkendt i danmark. svanen anvendes i hele norden og blev etableret af nordiske 
ministerråd i 1989, og i 1997 sluttede danmark sig til svanen. svanen er en frivillig ordning, 
hvorfor man sagtens kan finde produkter, som lever op til kriterierne for mærkningen, 
uden at de bærer mærket. fødevarer og medicin svanemærkes ikke (73). når et produkt 
vurderes i forhold til at kunne mærkes med svanemærket, vurderes produktets livscyklus 
– det vil sige, hvordan produktet påvirker miljøet fra ”vugge” til ”død”. det vil sige, at der 
ikke tages højde for allergifremkaldende eller hudirriterende stoffer i produkterne (74;75).

man kan finde oplysninger om svanen på: 
http://www.ecolabel.dk/svanenblomsten/omsvanenblomsten/
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5 kemiske analYseR
i dette afsnit beskrives en række forskellige metoder til at fastslå, hvorvidt et bestemt stof 
findes i eller frigives fra et produkt.

5.1 spot-test
spot-test er en simpel kemisk metode til at påvise, om en given effekt/produkt indeholder 
ét af følgende metaller eller kemiske forbindelser: nikkel, kobolt, krom eller stoffet formal-
dehyd (samt eventuelle formaldehydfrigørere). dette sker ved en kemisk reaktion mellem 
indholdet af spot-testen og det metal/kemikalie, man ønsker at påvise. i det følgende vil 
fire spot-tests blive beskrevet.

5.1.1  formaldehyde-test
der findes to testtyper til undersøgelse af genstande for formaldehydindhold: chromo-
tropsyre-testen og acetylacetone-testen.

Chromotropsyre-testen:
Ved testen sker der er en kemisk reaktion mellem formaldehyd fordampet fra prøven og 
chromotropsyren. andre aldehyder og ketoner kan dog også reagere med chromotrop-
syren, som kan være med til at forstyrre det violette reagens.

Chromotropsyre-testen kan give et groft skøn over koncentrationen af formaldehyd, 
hvilket opnås ved at sammenligne intensiteten af prøvefarven med standarder (76).

figur 5: Resultat af en chromo-
tropsyre-test. til venstre ses en 
negativ formaldehydtest, 
i midten en svagt positiv og til 
højre en stærkt positiv (77).

acetylacetone-testen:
denne test er også en kolorimetrisk test, hvor der sker et farveskift til gul, hvis der er tilst-
edeværelse af formaldehyd. hvis koncentrationen af formaldehyd er høj, vil den gule farve 
komme hurtigt. Ved tilfælde af lav koncentration, kan opvarmning være nødvendig for at 
opnå et farveskift. intensiteten af den gule farve kan sammenlignes med standarder (76). 

Ved hjælp af de to ovenstående tests kan man også påvise formaldehydfrigørere.
en formaldehydfrigører er et kemisk stof, som frigiver/fraspalter formaldehyd. følgen-
de stoffer (formaldehyd eller formaldehydfrigørere) er tilladt som konserveringsmidler 
i kosmetik (jævnfør kosmetikbekendtgørelsen) (33):

- benzylhemiformal
- 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
- 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
- diazolidinyl urea
- dmdm hydantoin
- formaldehyde
- imidazolidinyl urea
- methenamine
- paraformaldehyde
- sodium hydroxymethylglycinate
- Quaternium-15

5.1.2 kobolttest
der findes en kobolttest, der ligner nikkeltesten. denne test er kun i ét trin og måler 
frigivelsen af kobolt i koncentrationer (8,3 ppm), som kan give kobolteksem hos 
koboltsensibiliserede personer. der påføres en dråbe af kobolttesten (en gullig væske) 
på en vatpind. Vatpinden gnides derefter på metalgenstanden i 30 sekunder. skifter 
vatpinden farve fra gul til rød, frigiver metalgenstanden koboltioner. det anbefales at 
udføre kobolttesten før en 
eventuel udførelse af nikkeltesten, 
da rester af nikkeltesten kan give 
falsk-positiv kobolttest (78). 

figur 3: Viser en negativ (venstre) og 
en positiv (højre) koboltspot-test (78).

5.1.3 kromtest
krom kan findes i mange genstande, heriblandt læderhandsker, sko og metal.

test af metalgenstande:
testen udføres ved først at affedte genstanden, hvorefter opløsningsmidlet skal for-
dampe. hvis der er et lag lak, skal dette slibes af for eksempel med sandpapir kornstør-
relse 800. man skal være forsigtig ikke at slibe ned i eventuelle metalunderlag. det har 
vist sig, at det kan være svært at slibe eventuelle laklag af, hvorfor man skal vurdere, 
om genstanden eventuelt i stedet skal analyseres i et laboratorium. der påføres 1-5 
dråber analysevæske, og et farveskifte fremkommer efter cirka 1-2 minutter ved krom-
frigivelse (kromVi). farven blegner igen. farven, der har udviklet sig, skal sammen-
lignes med en blindprøve.
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5.2 analyseinstitutter

såfremt der er bestyrket mistanke til konkrete produkter, som patienten er i kontakt 
med, og oplysninger fra producenten ikke afklarer, om produkterne er årsag til allergi, 
kan man få disse analyseret for specifikke indholdsstoffer på for eksempel force 
technology, teknologisk institut eller danmarks miljøundersøgelser (dmu).

det er som regel dyrt at få analyseret en prøve, og prisen afhænger af produkt og det 
kemiske stof, man vil analysere for, hvorfor konkrete tilbud må indhentes i hvert enkelt 
tilfælde.

5.2.1 force technology

force technology rådgiver og analyserer materialer, blandt andet ”kemisk analyse og 
ædelmetalkontrol” (82).  

force technologys hjemmeside er: http://www.forcetechnology.com/da

5.2.2 teknologisk institut

teknologisk institut kan udføre analyser for både organiske og uorganiske stoffer. 
(83;84).

teknologisk instituts hjemmeside er: http://www.teknologisk.dk/

5.2.3 danmarks miljøundersøgelser (dmu)

dmu rådgiver blandt andet myndighederne inden for miljø- og naturforvaltning. 
endvidere arbejder dmu også med kemiske stoffer i miljøet og rådgiver i menneskets 
eksponering for kemikalier og mikroorganismer fra miljøet (85). derudover analyserer 
dmu også forbrugerprodukter for kemikalier.

danmarks miljøundersøgelsers hjemmeside er: http://www.dmu.dk/

      figur 4: billedet viser en positiv  
      krom(Vi)-spot-test. dette viser sig 
      ved et farveskift fra klar til rosa. 
      Ved farveskiftet påvises det, at
       genstanden frigiver krom(Vi) (79). 

hvis der under testen udvikles bobler, er dette en indikation på, at syren reagerer med 
metallaget, idet jernet kan reducere krom(Vi) til krom(iii), hvorved et falsk negativt resultat 
opnås. derfor skal testen gentages med fortyndet analysevæske. hvis resultatet stadig er 
negativt, så er der højst sandsynligt ikke krom(Vi) i overfladen (79).

5.1.4 nikkeltest
nikkeltest fra skan-medic tester for nikkelfrigivelse og er et sæt bestående af to flasker med 
henholdsvis 10 ml ammoniakvand 5 m og 10 ml dimethylgloxim 1 % i ethanol (80). 

to dråber af hver opløsning anbringes på en bomuldsvatpind, der med en jævn bevægelse 
gnides mod den undersøgte genstand i 30 sekunder. fremkommer der enten på vatpinden 
eller på den undersøgte genstand en svag rosa til stærk kirsebærrød farve, så frigives der 
nikkel. frigivelsen af nikkel vil da overskride 0,5 μg/cm2/uge. udebliver farven, eller er den 
ikke som beskrevet, anses nikkelfrigivelsen for at være mindre end 0,5 μg/cm2/uge.

    figur 2: en positiv nikkelspot-test. da der sker en  
    farveændring fra ingen til lyserød, betyder det, 
    at der er en nikkelfrigivelse, som overskrider 
    lovkravet på mindre end 0,5 μg/cm2/uge.

Ved lakerede og malede overflader skal der testes før og efter, at denne overflade er fjernet 
(slebet af ).

denne test har en sensitivitet på 59,3 % og en specificitet på 97,5 % (81).

bestemmelsen om afgivelse af nikkel fra visse produkter fremgår af bilag XVii, nr. 27 i eu’s 
kemikalielovgivning ReaCh (forordning ef nr. 1907/2006) (37).
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6 kontakt til aRbejdspladsen
der kan tages kontakt til en persons arbejdsplads med henblik på at få information om 
potentielle eksponeringer. der kan dog være en væsentlig barriere, da virksomhederne 
sjældent udleverer ingredienslisterne, idet disse kan være en del af deres patenter og/eller 
eksistensgrundlag. eventuelt kan der arrangeres et møde/virksomhedsbesøg.

6.1 Virksomhedsbesøg
på virksomhedsbesøget kan man se, under hvilke forhold der arbejdes, eller om der 
mangler ventilation, værnemidler, information mm. endvidere kan det undersøges, om der 
er andre forhold, der skal undersøges og ændres for at forbedre og undgå fremtidige 
sygedage. samtidig kan foretages en kortlægning af de kemiske eksponeringer.
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7 appendiks

i. de 36 branchegrupper (86)
o bygge og anlæg
	 •	 Anlægsarbejde
	 •	 Opførelse	og	nedrivning	af	byggeri
	 •	 Færdiggørelse	af	byggeri
o handel
	 •	 Butikker
	 •	 Engros
o industri
	 •	 Elektronik
	 •	 Energi	og	råstoffer
	 •	 Installation	og	reparation	af	maskiner	og	udstyr
	 •	 Kemi	og	medicin
	 •	 Metal	og	maskiner
	 •	 Plast,	glas	og	beton
	 •	 Tekstil	og	papir
	 •	 Transportmidler
	 •	 Træ	og	møbler
o kontor og kommunikation
	 •	 Film,	presse	og	bøger
	 •	 IT	og	telekommunikation
	 •	 Kontor
o landbrug og fødevarer
	 •	 Landbrug,	skovbrug	og	fiskeri
	 •	 Slagterier
	 •	 Nærings-	og	nydelsesmidler
o offentlig service
	 •	 Politi,	beredskab	og	fængsler
	 •	 Religiøse	institutioner	og	begravelsesvæsen
	 •	 Vand,	kloak	og	affald
o privat service
	 •	 Frisører	og	anden	personlig	pleje
	 •	 Hotel	og	camping
	 •	 Kultur	og	sport
	 •	 Rengøring
	 •	 Restauranter	og	barer
o transport
	 •	 Transport	af	gods
	 •	 Transport	af	passagerer
o social og sundhed
	 •	 Daginstitutioner
	 •	 Døgninstitutioner	og	hjemmepleje
	 •		 Hospitaler
	 •	 Læger,	tandlæger	og	dyrlæger
o undervisning og forskning 
	 •	 Undervisning
	 •	 Universiteter	og	forskning

ii. kosmetikbekendtgørelsens bilag 1 (33)
Vejledende liste over produkter, der betragtes som kosmetiske produkter, jf. § 3

1) Creme, emulsion, lotion, gele og olie til huden (hænder, ansigt, fødder m.v.), 
2) ansigtsmaske, 
3) farvet underlag (i flydende og fast form samt pudder), 
4) ansigtspudder, badepudder, talkum m.v., 
5) toiletsæbe, deodorantsæbe m.v., 
6) parfume, »eau de toilette«, »eau de Cologne«, 
7) bademidler (salt, skumbad, olie, gele m.v.), 
8) hårfjerningsmidler, 
9) deodoranter og antitranspirationsmidler, 
10) præparater til hårets pleje: 
 a) hårfarvnings- og affarvningsmidler, 
 b) permanent- og udtrækningsvæsker samt hårsætningsmidler,
 c) vandondulationsvæsker, 
 d) hårvaskemidler (lotion, tørshampoo og shampoo), 
 e) diverse hårplejemidler (lotion, creme, olie), 
 f ) frisermidler (lotion, lak, brillantine), 
11) barbermidler (sæbe, barberskum, lotion m.v.), 
12) ansigts- og øjenmake-up samt rensemidler hertil, 
13) læbemake-up, læbepomade m.v., 
14) tand- og mundplejemidler, 
15) negleplejemidler og neglelak, 
16) midler til udvortes intim pleje, 
17) sololier m.v., 
18) midler til solbruning uden sol, 
19) blegemidler til huden, 
20) midler mod rynker.
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iii. de 23 biocidprodukttyper (6)

hoVedgRuppe 1: desinfektionsmidler og biocidmidler generelt
produkttype 1: biocidmidler til hygiejne for mennesker. 
produkttype 2: desinfektionsmidler til privat brug og brug i det offentlige sundhedsvæsen 
og andre biocidmidler. 
produkttype 3: biocidmidler til veterinærhygiejne. 
produkttype 4: desinfektionsmidler til brug i forbindelse med levnedsmidler og fodrings-
steder. 
produkttype 5: desinfektionsmidler til drikkevand. 

hoVedgRuppe 2: konserverings- og beskyttelsesmidler
produkttype 6: konserveringsmidler til anvendelse i beholdere. konservering af indu-
striprodukter, bortset fra levnedsmidler og foder. 
produkttype 7: konserveringsmidler til overfladefilm. 
produkttype 8: træbeskyttelsesmidler. 
produkttype 9: beskyttelsesmidler til fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserede 
materialer. 
produkttype 10: midler til beskyttelse af byggematerialer. 
produkttype 11: konserveringsmidler til væske i køle- og processystemer. 
produkttype 12: midler mod slim. 
produkttype 13: konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved metalbearbejdning. 

hoVedgRuppe 3: skadedyrsbekæmpelse
produkttype 14: Rodenticider. 
produkttype 15: fuglebekæmpelsesmidler. 
produkttype 16: sneglebekæmpelsesmidler. 
produkttype 17: fiskebekæmpelsesmidler. 
produkttype 18: insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr. 
produkttype 19: afskræknings- og tiltrækningsmidler. 

hoVedgRuppe 4: andre biocidmidler
produkttype 20: konserveringsmidler til levnedsmidler eller foder. 
produkttype 21: antifoulingsmidler. 
produkttype 22: balsamerings- og præserveringsvæsker. 
produkttype 23: bekæmpelse af andre hvirveldyr.

iV. produkter underlagt bek 1049 27/10-2005 (87)
1. malinger og lakker: produkterne i de nedenfor anførte underkategorier, dog  
 ikke aerosoler. det drejer sig om overfladebehandlingsmidler, som med   
 dekorative, funktionelle og beskyttende formål anvendes til bygninger,   
 disses udsmykning og beslag samt dertil knyttede strukturer.

1.1. underkategorier:
 a) matte overfladebehandlingsmidler til vægge og lofter: overflade- 
  behandlingsmidler med en glansværdi ≤ 25@60°, formuleret til   
  brug på vægge og lofter.
 b) blanke overfladebehandlingsmidler til vægge og lofter: overflade- 
  behandlingsmidler med en glansværdi > 25@60°, formuleret til   
  brug på vægge og lofter.
 c) overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs:   
  overfladebehandlingsmidler formuleret til brug på ydervægge af  
  murværk, mursten eller puds.
 d) maling til træværk, metal- og plastbeklædning indendørs/uden-  
  dørs: overfladebehandlingsmidler formuleret til udsmykning og   
  beklædning, og som danner en dækkende film. disse overfladebe- 
  handlingsmidler er formuleret til enten træ-, metal- eller plast-  
  underlag. denne underkategori omfatter grundere og mellemlag.
 e) lak og træbeskyttelsesmidler til bygningsdele indendørs og   
  udendørs: overfladebehandlingsmidler formuleret til påføring på  
  bygningsdele, og som giver en gennemsigtig eller halvgennem-  
  sigtig film som dekoration og beskyttelse af træ, metal og plast.   
  denne underkategori omfatter dækkende træbeskyttelse.   
  dækkende træbeskyttelse: overfladebehandlingsmidler, der giver  
  en dækkende film, som dekoration og beskyttelse af træ mod   
  vejrliget, jf. definition i en 927-1 i kategorien semistabil.
 f ) træbeskyttelsesmidler med minimal lagtykkelse: træbeskyttelses- 
  midler, der, i overensstemmelse med en 927-1:1996, har en   
  gennem snitlig lagtykkelse på under 5μm, når de afprøves efter   
  iso 2808: 1997, metode 5a.
 g) primere: overfladebehandlingsmidler med forseglings- eller isole- 
  ringsegenskab, eller begge dele, formuleret til brug på træ eller   
  vægge og lofter.
 h) hæftegrundere: overfladebehandlingsmidler formuleret til at sta- 
  bilisere løse underlagspartikler eller give vandafvisende egen-  
  skaber eller beskytte træværk mod blåsplint, eller begge dele.
 i)  enkomponent specialoverfladebehandlingsmidler: specialover-  
  fladebehandlingsmidler baseret på filmdannende materiale. de er  
  formuleret til anvendelser, der kræver særlige egenskaber, som   
  f.eks. primere og toplag til plast, primere til jernunderlag, primere  
  til reaktive metaller som f.eks. zink og aluminium, korrosions-  
  hindrende toplag, overfladebehandlingsmidler til gulve, herunder  
  træ- og cementgulve, midler med graffitiafvisende og brandhæm- 
  mende egenskaber og midler, som skal overholde sundhedskrav i  
  føde- og drikkevareindustrien eller sundhedssektoren.
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  i) tokomponent specialoverfladebehandlingsmidler: overfladebehand- 
   lingsmidler med samme anvendelse som enkomponent overflade- 
   behandlingsmidler, men hvor der tilsættes endnu en komponent (f.eks.  
   tertiære aminer) inden påføring.
  j) flerfarvede overfladebehandlingsmidler: overfladebehandlingsmidler  
   formuleret til at give tofarvet eller flerfarvet virkning direkte ved første  
   påføring.
  k) effektmaling: overfladebehandlingsmidler formuleret til at give   
   specielle æstetiske effekter på specielt forberedte og allerede malede  
   eller grundede underlag, og som efterfølgende behandles med forskel- 
   ligt værktøj under tørringen.

2.  produkter til autoreparationslakering: produkter, der er anført i nedennævnte  
  underkategorier. de anvendes til overfladebehandling af motorkøretøjer, som  
  defineret i direktiv 70/156/eØf, eller dele heraf, som udføres som del af repara- 
  tionsarbejde, vedligeholdelse eller dekorering uden for bilfabrikkerne.

2.1.  underkategorier:
  a) produkter til forbehandling og rensning: produkter bestemt til at fjerne  
   gamle laklag og rust, enten mekanisk eller kemisk, eller give vedhæft- 
   ning for ny overfladebehandling.
   a. forbehandlingsprodukter: indbefatter pistolrens (et produkt  
    formuleret til rensning af sprøjtepistol og andet udstyr),  
    malingfjernere, affedtningsmidler (herunder antistatiske typer  
    til plast) og silikonefjernere.
   b. forrensemiddel: produkter til rengøring af forurenede   
    overflader ved klargøring til og forud for påføring af dæklag.
  b) spartelmasse: fyldige materialer formuleret til at blive sprøjtet på eller  
   påført med spartel for at udfylde dybe overfladeuregelmæssigheder  
   forud for påføring af fylder eller grunder.
  c) primer: overfladebehandlingsmiddel formuleret til påføring på bart  
   metal eller eksisterende lakflader for at give korrosionsbeskyttelse for  
   efterfølgende behandling.
   a. surfacer/filler: overfladebehandlingsmiddel bestemt til  
    påføring forud for påføring af toplak med henblik på kor- 
    rosionsbestandighed, for at sikre vedhæftning af toplak og for  
    at fremme dannelsen af en jævn overflade ved at udfylde  
    mindre uregelmæssigheder i overfladen.
   b. generel metalprimer: overfladebehandlingsmiddel formuleret  
    til påføring som primere, som f.eks. hæftegrunder, grund- 
    fylder, slibefylder, våd i våd fylder, plastgrunder og sealer.
   c. Wash primer: overfladebehandlingsmiddel, der mindst   
    indeholder 0,5 vægtprocent phosphorsyre formuleret til  
    påføring direkte på bart metal for at give korrosionsbe-  
    standighed og vedhæftning, samt overfladebehandlingsmid- 
    del, der anvendes som svejseprimere, og ætsende opløsning- 
    er til galvaniserede overflader og zinkoverflader.

 d) toplak: pigmenteret overfladebehandlingsmiddel formuleret til   
  påføring enten i et enkelt lag eller i flere lag for at give glans og   
  holdbarhed. det omfatter alle anvendte produkter som f.eks.   
  dæklakker og klarlakker.
  a. dæklakker: pigmenterede overfladebehandlingsmidler  
   formuleret til at give farve og ønskede optiske virkninger,  
   men ikke malingssystemets glans eller overfladebe-  
   standighed
  b. klarlakker: gennemsigtige overfladebehandlingsmidler  
   formuleret til at sikre overfladebehandlingssystemets   
   endelige glans og overfladebestandighed.
 e) speciallakker: overfladebehandlingsmidler formuleret til påføring  
  som toplak med specielle egenskaber, som f.eks. metallic- eller   
  perlemorseffekt i et enkelt lag, højtydende dækkende og klare   
  lakker (f.eks. ridsefast og fluorholdig klarlak), reflekterende dæklak- 
  ker, strukturlakker (f.eks. hammerlak), antiskrid-belægning, under- 
  vognssealing, stenslagsgrunder, interiørlakker og aerosoler.
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V. mal-kode og sikkerhed (35)

offset/bogtryk – krav til ventilation, personlige væremidler og særligt 
tøj

tallet før  afvaskning, rengøring  produktion
bindestregen   
00- b)  ingen særlige a)   ingen særlige a)
0- b)  ingen særlige a)   ingen særlige a)
1- b)  procesventilation d) e) m)  ingen særlige a)
2- b)  procesventilation d) e) m)  procesventilation m)
3- b)  procesventilation d) e) m)  procesventilation m)
4- b)  procesventilation,   procesventilation m)
  gasfiltermaske f ) g) m) 
5-  procesventilation,   procesventilation m)
  gasfiltermaske f ) g) m) 
  
tallet efter  afvaskning, rengøring  produktion
bindestregen   
-1  handsker i)   ingen særlige k)
-2  handsker i)   ingen særlige k)
-3  handsker i)   handsker l)
-4  handsker, øjenværn i)  handsker l)
-5  handsker, øjenværn i)  handsker l)
-6  handsker, øjenværn i)  handsker l)

flexo/dybtryk - krav til ventilation, personlige væremidler og særligt 
tøj

tallet før  afvaskning, rengøring  produktion
bindestregen   
00- b)  ingen særlige a)   ingen særlige a)
0- b)  ingen særlige a)   ingen særlige a)
1- b)  procesventilation d) m)  procesventilation m)
2- b)  procesventilation h) m)  procesventilation m)
3- b)  procesventilation h) m)  procesventilation m)
4- b)  procesventilation,   procesventilation m)
  gasfiltermaske f ) m) 
5-  procesventilation,   procesventilation m)
  gasfiltermaske f ) m) 
  
tallet efter  afvaskning, rengøring  produktion
bindestregen   
-1  handsker i)   ingen særlige k)
-2  handsker i)   ingen særlige k)
-3  handsker i)   handsker l)
-4  handsker, øjenværn i) n)  handsker l)
-5  handsker, øjenværn i) n)  handsker l)
-6  handsker, øjenværn i) n)  handsker l)

seriografi - krav til ventilation, personlige væremidler og særligt 
tøj

tallet før  afvaskning,  Rammevask i  produktion
bindestregen rengøring særskilt lokale  ingen særlige a)
00- b)  ingen særlige a) procesventilation, 
    helmaske med 
    kombifilter f ) 
0- b)  ingen særlige a) procesventilation,  ingen særlige a)
    helmaske med 
    kombifilter f ) 
1- b)  procesventilation  procesventilation,  procesventilation m)
  d) m)  øjenværn og luft-
    forsynet halvmaske c)  
2- b)  procesventilation procesventilation,  procesventilation m)
  d) h) m)   øjenværn og luft-
    forsynet halvmaske c) 
3- b)  procesventilation procesventilation, luft- procesventilation m)
  h) m)   forsynet helmaske 
4- b)  procesventilation procesventilation,  procesventilation m)
  gasfiltermaske  luftforsynet helmaske 
  f ) m)
5-  procesventilation procesventilation, luft- procesventilation m)
  gasfiltermaske forsynet helmaske  
  f ) m)
   
tallet efter  afvaskning,  Rammevask i  produktion
bindestregen rengøring særskilt lokale 
-1  handsker i) helmaske med kombi- ingen særlige k)
    ifilter, hætte, handsker, 
    overtræksdragt
-2  handsker i) luftforsynet halvmaske, ingen særlige k)
    øjenværn, hætte, 
    handsker, overtræksdragt c)
-3  handsker i) n) luftforsynet helmaske,  handsker l)
    hætte, beskyttelsesdragt 
-4  handsker,  luftforsynet helmaske,  handsker l)
  øjenværn i) n) hætte, beskyttelsesdragt 
-5  handsker,  luftforsynet helmaske,  handsker l)
  øjenværn i) n)  hætte, beskyttelsesdragt 
-6  handsker,  luftforsynet helmaske,  handsker l)
  øjenværn i) n)  hætte, beskyttelsesdragt 
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noter til skemaer for ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj for grafiske 
trykprocesser

a)   der tages her ikke stilling til ventilationskrav generelt, men kun den del af ven- 
 tilationen, der tager sigte på at fjerne de sundhedsfarlige dampe. 
b)  når produktet anvendes på overflader eller i temperaturer over 30 grader C, skal  
 skemaet aflæses mindst eet tal højere (tallet før stregen) end det på emballagen  
 anførte. 
c) hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende sam- 
 tidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske. 
d) Ved kun een maskine i lokalet, kan gasfiltermasker benyttes til kortvarige   
 rengøringsarbejder. indeholder produktet lavtkogende væsker, skal åndedræts- 
 værnet være luftforsynet åndedrætsværn. 
e) kortvarige rengøringsarbejder af enkelte maskindele kan foretages uden brug af  
 åndedrætsværn. (fx afrensning af gummidug og trykplade). 
f ) luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som  
 indeholder lavtkogende væsker. 
g) Ved maskiner med automatisk afvaskning skal der etableres en passende udsug- 
 ning, der hindrer de flygtige dampe i at brede sig ud i lokalet. det kan fx være  
 sugespalter ved afvaskningen eller ‘emhætte’, der kan sænkes ned over maskinen  
 under afvaskningen. 
h) det kan være nødvendigt at anvende gasfiltermasker, selv om der er etableret  
 punktudsug. hvor operatøren har åndedrætszonen mellem forureningskilden og  
 udsugningen, eller hvor afvaskning/rengøring foregår under vanskeligt   
 tilgængelige forhold, skal der anvendes gasfiltermasker. indeholder produktet  
 lavtkogende væsker, skal åndedrætsværnet være luftforsynet åndedrætsværn. 
i) ansigtsskærm, samt enten hætte eller hjelm, skal anvendes ved stænkende  
 arbejde. (fx afrensning i særlige renserum). eventuelt anvist øjenværn falder i så  
 fald bort. 
k) handsker skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning af hænderne med produktet. 
l) hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker. 
m) den mekanisk udsugning kan være specielt konstrueret til maskinen, eventuelt  
 indbygget eller leveret som standardudstyr til maskinen. 
n) skødeskind (i visse tilfælde vil beskyttelsesdragt være nødvendig) skal anvendes,  
 hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskyt- 
 ter effektivt mod hudkontakt med produktet. 

Vi.  Risikosætningerne (88)
R1 eksplosiv i tør tilstand
R2 eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder
R3 meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder
R4 danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser
R5 eksplosionsfarlig ved opvarmning
R6 eksplosiv ved og uden kontakt med luft
R7 kan forårsage brand
R8 brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer
R9 eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer
R10 brandfarlig
R11 meget brandfarlig
R12 Yderst brandfarlig
R14 Reagerer voldsomt med vand
R15 Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser
R16 eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer
R17 selvantændelig i luft
R18  Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes
R19  kan danne eksplosive peroxider
R20  farlig ved indånding
R21  farlig ved hudkontakt
R22  farlig ved indtagelse
R23  giftig ved indånding
R24  giftig ved hudkontakt
R25  giftig ved indtagelse
R26  meget giftig ved indånding
R27  meget giftig ved hudkontakt
R28  meget giftig ved indtagelse
R29  udvikler giftig gas ved kontakt med vand
R30  kan blive meget brandfarlig under brug
R31  udvikler giftig gas ved kontakt med syre
R32  udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre
R33  kan ophobes i kroppen efter gentagen brug
R34  Ætsningsfare
R35  alvorlig ætsningsfare
R36  irriterer øjnene
R37  irriterer åndedrætsorganerne
R38  irriterer huden
R39  fare for varig alvorlig skade på helbred
R40  mulighed for kræftfremkaldende effekt
R41  Risiko for alvorlig øjenskade
R42  kan give overfølsomhed ved indånding
R43  kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R44  eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning
R45  kan fremkalde kræft
R46  kan forårsage arvelige genetiske skader
R48  alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning
R49 kan fremkalde kræft ved indånding
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R50  meget giftig for organismer, der lever i vand
R51  giftig for organismer, der lever i vand
R52  skadelig for organismer, der lever i vand
R53  kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R54  giftig for planter
R55  giftig for dyr
R56  giftig for organismer i jordbunden
R57  giftig for bier
R58 kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet
R59  farlig for ozonlaget
R60  kan skade forplantningsevnen
R61 kan skade barnet under graviditeten
R62  mulighed for skade på forplantningsevnen
R63  mulighed for skade på barnet under graviditeten
R64  kan skade børn i ammeperioden
R65  farlig: kan give lungeskade ved indtagelse
R66  gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud
R67  dampe kan give sløvhed og svimmelhed
R68  mulighed for varig skade på helbred 

kombinationer af R-sætninger

R14/15   Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige  
  gasser
R15/29   Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige  
  gasser
R20/21   farlig ved indånding og ved hudkontakt
R20/22   farlig ved indånding og ved indtagelse
R20/21/22 farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
R21/22   farlig ved hudkontakt og ved indtagelse
R23/24   giftig ved indånding og ved hudkontakt
R23/25   giftig ved indånding og ved indtagelse
R23/24/25  giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
R24/25  giftig ved hudkontakt og ved indtagelse
R26/27   meget giftig ved indånding og ved hudkontakt
R26/28   meget giftig ved indånding og ved indtagelse
R26/27/28  meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
R27/28   meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse
R36/37   irriterer øjnene og åndedrætsorganerne
R36/38   irriterer øjnene og huden
R36/37/38  irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden
R37/38  irriterer åndedrætsorganerne og huden
R39/23   giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding
R39/24   giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt
R39/25   giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse
R39/23/24  giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og 
  hudkontakt
R39/23/25  giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og   
  indtagelse

R39/24/25  giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og  
  indtagelse
R39/23/24/25  giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding,   
  hudkontakt og indtagelse
R39/26   meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding
R39/27   meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkon- 
  takt
R39/28   meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse
R39/26/27  meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding  
  og hudkontakt
R39/26/28  meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding  
  og indtagelse
R39/27/28  meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkon- 
  takt og indtagelse
R39/26/27/28  meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved ind-
  ånding, hudkontakt og indtagelse
R42/43   kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden
R48/20   farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  indånding
R48/21   farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  hudkontakt
R48/22   farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  indtagelse
R48/20/21  farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  indånding og hudkontakt
R48/20/22  farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  indånding og indtagelse
R48/21/22  farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  hudkontakt og indtagelse
R48/20/21/22  farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  indånding, hudkontakt og indtagelse
R48/23   giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  indånding
R48/24   giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  hudkontakt
R48/25   giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  indtagelse
R48/23/24  giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  indånding og hudkontakt
R48/23/25  giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  indånding og indtagelse
R48/24/25  giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  hudkontakt og indtagelse
R48/23/24/25  giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved   
  indånding, hudkontakt og indtagelse
R50/53   meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage 
  uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R51/53   giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede   
  langtidsvirkninger vandmiljøet
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R52/53   skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede  
  langtidsvirkninger i vandmiljøet
R68/20   farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding
R68/21   farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt
R68/22   farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse
R68/20/21  farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og 
  hudkontakt
R68/20/22  farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse
R68/21/22  farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse
R68/20/21/22  farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt  
  og indtagelse

 

Vii.  sikkerhedssætningerne (88)
s1  opbevares under lås
s2  opbevares utilgængeligt for børn
s3  opbevares køligt
s4  må ikke opbevares i nærheden af beboelse
s5  opbevares under . . . (en egnet væske, som angives af fabrikanten)
s6  opbevares under . . . (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten)
s7  emballagen skal holdes tæt lukket
s8  emballagen skal opbevares tørt
s9  emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted
s12  emballagen må ikke lukkes tæt
s13  må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
s14  opbevares adskilt fra . . . (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten)
s15  må ikke udsættes for varme
s16  holdes væk fra antændelseskilder Rygning forbudt
s17  holdes væk fra brandbare stoffer
s18  emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed
s20  der må ikke spises eller drikkes under brugen
s21  der må ikke ryges under brugen
s22  undgå indånding af støv
s23  undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger (den eller de pågældende  
 betegnelser angives af fabrikanten)
s24  undgå kontakt med huden
s25  undgå kontakt med øjnene
s26  kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
s27  tilsmudset tøj tages straks af
s28  kommer stof på huden vaskes straks med store mængder . . . (angives 
 af fabrikanten)
s29  må ikke tømmes i kloakafløb
s30  hæld aldrig vand på eller i produktet
s33  træf foranstaltninger mod statisk elektricitet
s35  materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde
s36 brug særligt arbejdstøj
s37  brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet
s38  brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig
s39  brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet
s40  gulvet og tilsmudsede genstande renses med . . . (midlerne angives 
 af fabrikanten)
s41  undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion
s42  brug egnet åndedrætsværn ved rygning/ sprøjtning (den eller de 
 pågældende betegnelser angives af fabrikanten)
s43  brug . . . ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr   
 angives af fabrikanten. såfremt vand ikke må bruges tilføjes: 
 »brug ikke vand«)
s45  Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling  
 nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt
s46  Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket
s47  må ikke opbevares ved temperaturer på over . . . °C (angives af fabrikanten)
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s48  holdes befugtet med . . . (passende middel angives af fabrikanten)
s49  må kun opbevares i den originale emballage
s50  må ikke blandes med . . . (angives af fabrikanten)
s51  må kun bruges på steder med god ventilation
s52  bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum
s53  undgå enhver kontakt indhent særlige anvisninger før brug
s56  aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald 
 og problemaffald
s57  skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening
s59  indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos fabrikanten/
 leverandøren
s60  dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald
s61  undgå udledning til miljøet. se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning
s62  Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og  
 vis denne beholder eller etiket
s63  Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og  
 holdes i ro
s64  Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed)

kombinationer af s-sætninger
s1/2   opbevares under lås og utilgængeligt for børn
s3/7   emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted
s3/9/14   opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer  
  angives af fabrikanten)
s3/9/14/49  må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret  
  sted og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer angives af fabrikanten)
s3/9/49   må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted
s3/14   opbevares køligt og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer angives af fa- 
  brikanten)
s7/8   emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt
s7/9   emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret  
  sted
s7/47   emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på  
  ikke over ... ºC (angives af fabrikanten)
s20/21   der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen
s24/25   undgå kontakt med huden og øjnene
s27/28   kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes  
  med store mængder . . . (angives af fabrikanten)
s29/35   må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal   
  bortskaffes på en sikker måde
s29/56   må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder  
  til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald
s36/37   brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker
s36/37/39  brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/  
  ansigtsskærm
s36/39   brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm
s37/39   brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ ansigtsskærm under  
  arbejdet
s47/49   må kun opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke over  
  ... °C(angives af fabrikanten)

Viii. h- og p-sætningerne i Clp-systemet (7;89)
Clp - bilag iii: liste over faresætninger, supplerende fareoplysninger og supplerende 
mærkningselementer.

faresætninger for fysiske farer

h2001  ustabilt eksplosiv.
h201 eksplosiv, masseeksplosionsfare.
h202 eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.
h203 eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
h204 fare for brand eller udslyngning af fragmenter.
h205 fare for masseeksplosion ved brand.
h220 Yderst brandfarlig gas.
h221 brandfarlig gas.
h222 Yderst brandfarlig aerosol.
h223 brandfarlig aerosol.
h224 Yderst brandfarlig væske og damp.
h225 meget brandfarlig væske og damp.
h226 brandfarlig væske og damp.
h228 brandfarligt fast stof.
h240 eksplosionsfare ved opvarmning.
h241 brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
h242 brandfare ved opvarmning.
h250 selvantænder ved kontakt med luft.
h251 selvopvarmende, kan selvantænde.
h252 selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
h260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
h261 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
h270 kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.
h271 kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
h272 kan forstærke brand, brandnærende.
h280 indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
h281 indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.
h290 kan ætse metaller.
h300 livsfarlig ved indtagelse.
h301 giftig ved indtagelse.
h302 farlig ved indtagelse.
h304 kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
h310 livsfarlig ved hudkontakt.
h311 giftig ved hudkontakt.
h312 farlig ved hudkontakt.
h314 forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
h315 forårsager hudirritation.
h317 kan forårsage allergisk hudreaktion.
h318 forårsager alvorlig øjenskade.
h319 forårsager alvorlig øjenirritation.

1  kodificeringssystemet for ghs fareangivelser er stadig genstand for diskussion i fn’s  
 ekspertudvalg og ændringer kan derfor blive nødvendige
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h330 livsfarlig ved indånding. 
h331 giftig ved indånding.
h332 farlig ved indånding.
h334 kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved   
 indånding.
h335 kan forårsage irritation af luftvejene.
h336 kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
h340 kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er   
 endeligt  påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eks-  
 poneringsvej>.
h341 mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis  
 det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eks-  
 poneringsvej>.
h350 kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at  
 faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
h351 mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er   
 endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eks-
 poneringsvej>.
h360 kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt,  
 hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke  
 kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
h361 mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv spe- 
 cifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist,  
 at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
h362 kan skade børn, der ammes.
h370 forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes>  
 <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan   
 frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
h371 kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de   
 kendes>  <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke  
 kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
h372 forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes>  
 ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej,  
 hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden   
 eksponeringsvej>.
h373 kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de   
 kendes>  ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eks-  
 poneringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad  
 nogen anden eksponeringsvej>.
h400 meget giftig for vandlevende organismer.
h410 meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
h411 giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
h412 skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
h413 kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
   

supplerende fareoplysninger

euh 001 eksplosiv i tør tilstand.
euh 006 eksplosiv ved og uden kontakt med luft.
euh 014 Reagerer voldsomt med vand.
euh 018 Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
euh 019 kan danne eksplosive peroxider.
euh 044 eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

   
sundhedsmæssige egenskaber

euh 029 udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
euh 031 udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
euh 032 udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
euh 066 gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
euh 070 giftig ved kontakt med øjnene.
euh 071 Ætsende for luftvejene.
   

miljøegenskaber

euh 059 farlig for ozonlaget.
   

supplerende mærkningselementer/oplysninger om visse stoffer og blandinger

euh 201/201a indeholder bly. må ikke anvendes på genstande, som børn vil   
  kunne tygge eller sutte på. advarsel! indeholder bly.
euh 202  Cyanoacrylat. farligt. klæber til huden og øjnene på få sekunder.  
  opbevares utilgængeligt for børn.
euh 203  indeholder krom (Vi). kan udløse allergisk reaktion.
euh 204  indeholder isocyanater. kan udløse allergisk reaktion.
euh 205  indeholder epoxyforbindelser. kan udløse allergisk reaktion.
euh 206  advarsel! må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter.   
  farlige luftarter (chlor) kan frigøres.
euh 207  advarsel! indeholder cadmium. der udvikles farlige dampe under  
  anvendelsen. se producentens oplysninger. overhold sikkerheds- 
  forskrifterne.
euh 208  indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. kan udløse 
  allergisk  reaktion.
euh 209/209a kan blive meget brandfarlig ved brug. kan blive brandfarlig ved   
  brug
euh 210  sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
euh 401  brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers   
  sundhed og miljøet i fare.
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sikkerhedssætninger - generelt

p101  hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller   
  etiketten.
p102  opbevares utilgængeligt for børn.
p103  læs etiketten før brug.
p201  indhent særlige anvisninger før brug.
p202  anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
p210  holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning  
  forbudt.
p211  spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
p220  må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/…/brændbare   
  materialer.
p221  undgå at blande med brændbare materialer…
p222  undgå kontakt med luft. 
p223  undgå enhver kontakt med vand, da dette kan fremkalde voldsom  
  reaktion og risiko for eksplosionsagtig brand.
p230  holdes befugtet med…
p231  håndteres under inaktiv gas.
p232  beskyttes mod fugt.
p233  hold beholderen tæt lukket.
p234  opbevares kun i den originale beholder.
p235  opbevares køligt.
p240  beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
p241  anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/…/udstyr.
p242  anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
p243  træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
p244  Reduktionsventilerne holdes fri for fedt og olie.
p250  må ikke udsættes for slibning/stød/…/gnidning.
p251  beholder under tryk: må ikke punkteres eller brændes, heller ikke  
  efter brug.
p260  indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
p261  undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
p262  må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
p263  undgå kontakt under graviditet/amning.
p264  Vask … grundigt efter brug.
p270  der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette   
  produkt.
p271  brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
p272  tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
p273  undgå udledning til miljøet.
p280  bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigts- 
  beskyttelse.
p281  anvend de påkrævede personlige værnemidler.
p282  bær kuldeisolerende handsker/ansigtsskærm/øjenbeskyttelse.
p283  bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning.
p284  anvend åndedrætsværn.
p285  Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.
p231 + p232 anvendes under inaktiv gas. beskyttes mod fugt.
p235 + p410 opbevares køligt. beskyttes mod sollys.

sikkerhedssætninger — reaktion

p301 i tilfÆlde af indtagelse:
p302 Ved kontakt med huden:
p303 Ved kontakt med huden (eller håret):
p304 Ved indånding:
p305 Ved kontakt med Øjnene:
p306 Ved kontakt med tØjet:
p307 Ved eksponering:
p308 Ved eksponering eller mistanke om eksponering:
p309 Ved eksponering eller ubehag:
p310 Ring omgående til en giftinfoRmation eller en læge.
p311 Ring til en giftinfoRmation eller en læge.
p312 i tilfælde af ubehag ring til en giftinfoRmation eller en læge.
p313 søg lægehjælp.
p314 søg lægehjælp ved ubehag.
p315 søg omgående lægehjælp.
p320 særlig behandling straks påkrævet (se … på denne etiket).
p321 særlig behandling (se … på denne etiket).
p322 særlige foranstaltninger (se … på denne etiket).
p330 skyl munden.
p331 fremkald ikke opkastning.
p332 Ved hudirritation:
p333 Ved hudirritation eller udslet:
p334 skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
p335 børst løse partikler bort fra huden.
p336 forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. gnid ikke  
 det angrebne område.
p337 Ved vedvarende øjenirritation:
p338 fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. fortsæt skylning.
p340 flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i  
 en stilling, som letter vejrtrækningen.
p341 Ved vejrtrækningsbesvær: flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for,  
 at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
p342 Ved luftvejssymptomer:
p350 Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
p351 skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
p352 Vask med rigeligt sæbe og vand.
p353 skyl/brus huden med vand.
p360 skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
p361 tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.
p362 forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
p363 tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
p370 Ved brand:
p371 Ved større brand og store mængder:
p372 eksplosionsfare ved brand.
p373 bekÆmp ikke branden, hvis denne når eksplosiverne.
p374 træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig  
 afstand.
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p375   bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
p376   stands lækagen, hvis dette er sikkert.
p377   brand fra udsivende gas: sluk ikke, medmindre det er   
   sikkert at stoppe lækagen.
p378   anvend … til brandslukning.
p380   evakuer området.
p381   fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.
p390   absorber udslip for at undgå materielskade.
p391   udslip opsamles.
p301 + p310  i tilfÆlde af indtagelse: Ring omgående til en giftin- 
   foRmation eller en læge.
p301 + p312  i tilfÆlde af indtagelse: i tilfælde af ubehag ring til en  
   giftinfoRmation eller en læge.
p301 + p330 + p331 i tilfÆlde af indtagelse: skyl munden. fremkald ikke  
   opkastning.
p302 + p334  Ved kontakt med huden: skyl under koldt vand/anvend  
   våde omslag.
p302 + p350  Ved kontakt med huden: Vask forsigtigt med rigeligt  
   sæbe og vand.
p302 + p352  Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt sæbe og   
   vand.
p303 + p361 + p353 Ved kontakt med huden (eller håret): tilsmudset tøj   
   tages straks af/fjernes. skyl/brus huden med vand.
p304 + p340  Ved indånding: flyt personen til et sted med frisk luft  
   og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som   
   letter vejrtrækningen.
p304 + p341  Ved indånding: Ved vejrtrækningsbesvær: flyt personen  
   til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende   
   hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
p305 + p351 + p338 Ved kontakt med Øjnene: skyl forsigtigt med vand i   
   flere minutter. fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette  
   kan gøres let. fortsæt skylning.
p306 + p360  Ved kontakt med tØjet: skyl omgående tilsmudset tøj  
   og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
p307 + p311  Ved eksponering: Ring til en giftinfoRmation eller en  
   læge.
p308 + p313  Ved eksponering eller mistanke om eksponering: søg   
   lægehjælp.
p309 + p311  Ved eksponering eller ubehag: Ring til en giftinfoRma- 
   tion eller en læge.
p332 + p313  Ved hudirritation: søg lægehjælp.
p333 + p313  Ved hudirritation eller udslet: søg lægehjælp.
p335 + p334  børst løse partikler bort fra huden. skyl under koldt vand/ 
   anvend våde omslag.
p337 + p313  Ved vedvarende øjenirritation: søg lægehjælp.
p342 + p311  Ved luftvejssymptomer: Ring til en giftinfoRmation   
   eller en læge.
p370 + p376  Ved brand: stands lækagen, hvis dette er sikkert.
p370 + p378  Ved brand: anvend … til brandslukning.
p370 + p380  Ved brand: evakuer området.

p370 + p380 + p375 Ved brand: evakuer området. bekæmp branden på   
   afstand på grund af eksplosionsfare.
p371 + p380 + p375 Ved større brand og store mængder: evakuer området.   
   bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.

sikkerhedssætninger — opbevaring
   
p401  opbevares …
p402  opbevares et tørt sted.
p403  opbevares på et godt ventileret sted.
p404  opbevares i en lukket beholder.
p405  opbevares under lås.
p406  opbevares i ætsningsbestandig/…beholder med modstandsdygtig  
  indvendig belægning.
p407  obevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne.
p410  beskyttes mod sollys.
p411  opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … oC/…of.
p412  må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122of.
p413  bulkmængder på over … kg/…lbs opbevares ved en temperatur,  
  som ikke overstiger … oC/ …of.
p420  må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.
p422  indholdet skal opbevares under …
p402 + p404 opbevares et tørt sted. opbevares i en lukket beholder.
p403 + p233 opbevares på et godt ventileret sted. hold beholderen tæt lukket.
p403 + p235 opbevares på et godt ventileret sted. opbevares køligt.
p410 + p403 beskyttes mod sollys. opbevares på et godt ventileret sted.
p410 + p412 beskyttes mod sollys. må ikke udsættes for en temperatur, som   
  overstiger 50 oC/122of.
p411 + p235 opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … oC/…of.   
  opbevares køligt.
   

sikkerhedssætninger — bortskaffelse

p501 indholdet/beholderen bortskaffes i …
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