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Forord 

Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av grenseverdier utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med 
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og partene i arbeidslivet (Næringslivets 
hovedorganisasjon/Norsk Industri og Landsorganisasjonen i Norge) i henhold til Strategi for utarbeidelse 
og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Dette dokumentet er utarbeidet ved 
implementering av kommisjonsdirektiv 2017/164/EU fastsatt 31. januar 2017.  
 

EU-rådets direktiv 98/24/EC (Vern av helse og sikkerhet til arbeidstakere mot risiko i forbindelse med 

kjemiske agenser på arbeidsplassen) av 7. april 1998 stiller krav om at EU- kommisjonen skal legge 

frem forslag til indikative grenseverdier for eksponering av visse kjemikalier som medlemslandene må 

innføre på nasjonalt nivå. De nasjonale grenseverdiene kan være høyere enn de som står oppført i 

direktivet, dersom et medlemsland mener at det er nødvendig av tekniske og/eller økonomiske hensyn, 

men landene bør nærme seg den indikative grenseverdien. Direktivet stiller krav om at indikative 

grenseverdier vedtas gjennom kommisjonsdirektiv.  

 

I Norge ble de indikative grenseverdiene innført som veiledende administrative normer. Da nye 

Arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft 1.1.2013 ble de veiledende administrative normene forskriftsfestet 

i forskrift om tiltaks- og grenseverdier og fikk betegnelsen tiltaksverdier. I 2015 ble begrepet 

«grenseverdi» for kjemikalier presisert og begrepet «tiltaksverdi» for kjemikalier ble opphevet i forskrift 

om tiltaks- og grenseverdier. I vedlegg 1 til forskriften ble det innført en tydeliggjøring av 

anmerkningene. 

 

Arbeidstilsynet har ansvaret for revisjonsprosessen og utarbeidelse av grunnlagsdokumenter for 

stoffene som blir vurdert. Det toksikologiske grunnlaget for stoffene i denne revisjonen baserer seg i 

hovedsak på kriteriedokumenter fra EUs vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific 

Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL). SCOEL utarbeider de vitenskapelige 

vurderingene som danner grunnlaget for anbefalinger til helsebaserte grenseverdier, og disse legges 

fram for kommisjonen.  

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ved Toksikologisk ekspertgruppe for administrative normer 
(TEAN) bidrar med faglige vurderinger i dette arbeidet. TEAN vurderer og evaluerer de aktuelle 
SCOEL dokumentene, presiserer kritiske effekter og vurderer behov for korttidsverdier ut i fra den 
foreliggende dokumentasjonen. Videre søker og evaluerer TEAN nyere litteratur etter utgivelsen av 
dokumentet. TEAN bruker kriteriene gitt i SCOEL’s metodedokument, ”Methodology for the 
derivation of occupational exposure limits: Key documentation (version 7, June 2013)”. Dette er 
inkludert i TEANs Metodedokument del B (Prosedyre for utarbeidelse av toksikologiske vurderinger 
for stoffer som skal implementeres i det norske regelverket for grenseverdier etter direktiv fra EU-
kommisjonen) utarbeidet for denne revisjonen. 
 
Informasjon om bruk og eksponering i Norge innhentes fra Produktregisteret, EXPO databasen ved 
STAMI og eventuelle tilgjengelige måledata fra virksomheter/næringer. 
Beslutningsprosessen skjer gjennom drøftingsmøter der Arbeidstilsynet, Næringslivets 

hovedorganisasjon/Norsk Industri og Landsorganisasjonen i Norge deltar, samt orienteringsmøter og 

offentlig høring. Konklusjonene fra høringen med forskriftsendringer og nye grenseverdier forelegges 

Arbeids- og sosialdepartementet som tar den endelige beslutningen. 
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Innledning 

Dette grunnlagsdokumentet omhandler vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av grenseverdi for 

tetraklormetan. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational 

Exposure Limits (SCOEL) i EU for tetraklormetan (vedlegg 1), samt vurderinger og kommentarer fra 

Toksikologisk Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN). 

 
 
 

1. Stoffets identitet 

 

Tetraklormetan og dets molekylformel, synonymer av stoffets navn, stoffets identifikasjonsnummer i 

Chemical Abstract Service (CAS-nr.), European Inventory of Existing Commercial Chemical 

Substances (EINECS-nr. og/eller EC-nr.) og Indeks-nr. der disse er kjent er, gitt i tabell 1. 

Strukturformel for tetraklormetan er vist i figur 1. 

 

 

Tabell 1. Stoffets navn og identitet. 

 

 

Navn 

Molekylformel 

Tetraklormetan 

CCl4 

Synonymer Karbon tetraklorid, metan tetraklorid 

CAS-nr. 56-23-5 

EC-nr. 200-262-8 

Indeks-nr. 602-008-00-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Figur 1. Strukturformel av tetraklormetan.  
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2. Fysikalske og kjemiske data 

Det vises til tabell 2 for fysikalske og kjemiske data for tetraklormetan. 

 

 

Tabell 2. Fysikalske og kjemiske data for tetraklormetan (CCl4). 

 

Molekylvekt (g/mol) 153,8 

Fysisk tilstand Fargeløs væske 

Smeltepunkt (°C) -22,99  

Kokepunkt (°C) 76,54  

Tetthet (20 °C): 1,5940 #* 

Damptrykk ved 20 °C (kPa) 5,3 

Damptetthet (air = 1) (g/cm3) (kPa) 12  

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (25 oC,) (log 

Kow) 

2,83 #** 

Løselighet i vann (20 °C) uløselig #* 

Løselighet i andre løsemidler (20 °C) løselig i etanol og aceton, løselig i alle forhold i 

benzen #*  

Omregningsfaktor (20 °C, 101 kPa) 1 ppm = 6,40 mg/m3   1 mg/m3 = 0,156 ppm 

 

#Tilføyelse til SCOEL dokumentet 
*Handbook of Chemistry 
**PubChem; Open Chemistry database; 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/carbon_tetrachloride#section=Chemical-and-Physical-Properties 

 

2.1 Forekomst og bruk 

Tetraklormetan fremstilles sammen med tetrakloretylen og som et biprodukt ved fremstilling av 
kloroform. Det brukes i kommersielle produkter som CFC 10 og til fremstilling av CFC 11. Det brukes 
også til fremstilling av klorert gummi, som et reaksjonsløsningsmiddel i produksjon av legemidler og 
pesticider, og som en katalysator i kjemisk produksjon. 
 
På 1980-tallet var produksjonen i EU på over 100.000 tonn per år, men tetraklormetan er et 
ozonnedbrytende stoff hvor internasjonale avtaler har ført til at produksjonen er redusert betydelig. 
Dens bruk som løsemiddel er begrenset eller forbudt i flere land.  
 
Tetraklormetan kan forårsake akutt død av CNS depresjon etter akutt eksponering for meget høye 
nivåer. Kritiske levereffekter kan forekomme hos forsøksdyr og mennesker etter gjentatt eksponering. 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/carbon_tetrachloride#section=Chemical-and-Physical-Properties


7 

3. Grenseverdier 

3.1 Nåværende grenseverdi 

Nåværende grenseverdi (8 timer) i Norge for tetraklormetan er: 2 ppm, 13 mg/m3 med anmerkning H 

(hudopptak) og K (kreftfremkallende). 

 

3.2. Grenseverdi fra EU 

Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår for tetraklormetan i sitt kriteriedokument fra juni 
2009:   
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value) (8 timer): 1 ppm (6,4 mg/m3). 
STEL (Short Term Exposure Limit) (15 minutter): 5 ppm (32 mg/m3) som korttidsverdi 
Anmerkning: skin 

 

3.3. Grenseverdier fra andre land og organisasjoner 

Tabell 3.  Grenseverdier for tetraklormetan fra andre land og organisasjoner.  

Land 

Organisasjon 

Grenseverdi 

(8 timer) 

ppm        mg/m3 

Korttidsverdi 

(15 min) 

ppm        mg/m3 

Anmerkning 

Kommentar 

 

Sverige1  2              13   3              19 C – Stoffet er kreftfremkallende 
H – hudopptak 

V - veiledende korttidsverdi 

Danmark2  1                 6,3 na              na H - hudopptak 

K – oppført i listen over 

kreftfremkallende stoff (bilag 3.6). 

Finland3  1                 6,3  5                31 Hud (2005) 

Storbritannia4  2               13 na              na Sk - hudopptak 

Nederland5 0,5               3,2  1                6,4 
 

ACGIH, USA6  5               31 10             63 Skin 

NIOSH, USA6   2              12,6 60 min 

Tyskland, MAK6 0,5               3,2  II (2) Gjelder korttidsverdi, 15 min: 

II (2) - Overskridelsesfaktor 

Tyskland, Myndighetene7 0,5               3,2  II (2) Basert på MAK 

 

1 Arbetsmiljöverkets Hygieniska gränsvärden AFS 2015:7, 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf. 
2 At-vejledning, stoffer og materialer - C.0.1, 2007, https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-

graensevaerdi-for-stoffer-og-mat. 
3 Social og hälsovårdsministeriet, HTP-värden, Koncentrationer som befunnits skadliga, Helsingfors, 2016, 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTP-

varden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf .   
4 EH40 andre utgave, 2013, http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf  
5 http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx; https://www.ser.nl/en/grenswaarden/tetrachloorkoolstof.aspx 
6 Guide to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2017. 
7 Baua, TRGS 900, oppdatert 2016, https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-

Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-

900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-mat
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-mat
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTP-varden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTP-varden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf
http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx
https://www.ser.nl/en/grenswaarden/tetrachloorkoolstof.aspx
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
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3.4. Stoffets klassifisering 

Tetraklormetan er i henhold til CLP (Forordning (EC) Nr. 1272/2008) Annex VI, tabell 3.1 (Liste over 

harmonisert klassifisering og merking av farlige kjemikalier) klassifisert og merket i ulike fareklasser, 

med faresetninger og koder, som gitt i tabell 4 nedenfor. 

 

Tabell 4. Fareklasser, farekategori med forkortelse, merkekoder og faresetninger for 

tetraklormetan1  

 

 

Fareklasse 

Farekategori 

Forkortelse 

Merkekode Faresetning 

Akutt giftighet 

Kategori 3 

Acute Tox. 3 

H301 Giftig ved svelging  

Akutt giftighet 

Kategori 3 

Acute Tox. 3 

H311 Giftig ved hudkontakt 

Akutt giftighet 

Kategori 3 

Acute Tox. 3 

H331 Giftig ved innånding 

Kreftfremkallende egenskaper 

Kategori 2 

Carc. 2 

H351 Mistenkes for å kunne fremkalle 

kreft 

Spesifikk målorgantoksisitet – 

gjenntatt eksponering 

Kategori 1 

STOT RE 1 

H372 Forårsaker organskader (6) ved 

langvarig eller gjentatt eksponering 

Farlig for vannmiljøet 

Kronisk kategori 3 

Aquatic Chronic 3 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for 

liv i vann 

Farlig for ozonlaget 

Kategori 1 

Ozone 1 

H420 Skader folkehelsen og miljøet ved 

å ødelegge ozon i øvre del av 

atmosfæren 

 
1 CLP ((Forordning (EC) Nr. 1272/2008), http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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3.5. Biologisk overvåking 

For å vurdere grad av eksponering for forurensning i luften på arbeidsplassen kan man anvende 

konsentrasjonen av forurensningen i arbeidstakerens urin, blod eller utåndingsluft, eller annen respons 

på eksponeringen i kroppen. EU har satt verdier for dette kalt biologisk grenseverdi (BLV). 

 

SCOEL fremmer ikke et forslag til biologisk grenseverdi (BLV) for tetraklormetan. Relevansen 

bedømmes som liten begrunnet i stoffets raske metabolisme. 

 

 

4. Toksikologiske data og helseeffekter 

4.1. Anbefaling fra SCOEL (2009) 

Anbefalinger fra SCOEL er vedlagt (vedlegg 1):  
 
Vurderinger i forhold til grenseverdier er: 
 
8 hour TWA: 1 ppm (6,4 mg/m3) 
STEL (15 mins): 5 ppm (32 mg/m3) 
Notation: “skin” 
 
SCOEL carcinogen group: D  
(non-genotoxic carcinogen for which a threshold can be established) 
 
 
 

4.2. Kommentarer fra TEAN  

Tetraklormetan (CAS 56-23-5) 
 

SCOEL-dokumentet er fra 2009. I denne gjennomgangen er det i tillegg innhentet data fra MAK 

(2000), ACGIH (2001), AEGL (2014), NTP-ROC (2016) og IARC (1999). Det ble gjort litteratursøk i 

PubMed fra år 2000 og fremover. Det er publisert relevante studier i etterkant av SCOEL-dokumentet 

som vil bli omtalt her.  

 

Lever er det mest følsomme organet for tetraklormetan. Stoffet er brukt som et referansestoff ved 

studier av leverfibrose og mekanismene bak denne sykdommen [1]. En viktig mekanisme er dannelse av 

reaktive metabolitter som kan alkylere proteiner samt gi oksidative skader i membranlipider. 

Nyretoksiske effekter kan også forekomme med lignende mekanismer, men krever gjerne høyere 

eksponeringsdoser enn levertoksiske effekter. Dette er bakgrunnen for at stoffet i GHS-systemet er 

klassifisert som STOT RE 1. 

 

Ved korttidseksponering er effekter på hud, øyne, lunger, hjerte, benmarg og nervesystem beskrevet. 

Tetraklormetan er derfor klassifisert som Acute Tox 3 i GHS-systemet. 

 

Kreftfare  

I dyreforsøk har eksponering for tetraklormetan gitt svulster i lever hos rotter, mus og hamster. 
Dataene kan tyde på at det finnes terskeldoser for denne effekten. SCOELs vurdering er at svulster i 
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dyrestudier oppstår etter kronisk vevsskade, og at det derfor er lite trolig at stoffet er kreftfremkallende 
hos menneske i en arbeidssituasjon. SCOEL klassifiserer tetraklormetan, basert på de siterte studiene i 
dokumentet, til Gruppe D i deres eget system: Ikke-genotoksiske karsinogener og karsinogener som 
ikke reagerer med DNA, med en klar dokumentert NOAEL. (Non-genotoxic carcinogens and non-
DNA reactive carcinogens with a clearly founded NOAEL.)  

En rekke humanstudier er publisert fra og med år 2000. Mange av de nyere epidemiologiske studiene 

har tatt for seg personer som hadde vært eksponert for en blanding av klorerte løsemidler. I tillegg har 

nøyaktige eksponeringsdata manglet. Andre problemer med slike kreftstudier hos menneske er mangel 

på kontroll av konfunderende faktorer som røyking og alkoholinntak. Ulike krefttyper er studert, og 

man har ikke kunnet påvise noen statistisk signifikant sammenheng med tetraklormetan som en mulig 

risikofaktor [2-8].  

 

En kanadisk kasus-kontrollstudie som inkluderte 2016 kasus og 2001 kontroller, der man også studerte 

flere klorerte løsemidler, viste en økt risiko for lungekreft ved tetraklormetan-eksponering. Forfatterne 

poengterer imidlertid at det var ufullstendige bevis for at stoffet kan knyttes til risiko for lungekreft 

(«the evidence remains inconclusive on role of the agent on lung cancer risk») [9]. 

Tetraklormetan er klassifisert som Carc. 2 i GHS-systemet. 

 

IARC har klassifisert tetraklormetan som mulig kreftfremkallende for mennesker (Gruppe 2B) 

 

NTP (ROC14) har klassifisert tetraklormetan som at det er rimelig grunn til å anta at det er 
kreftfremkallende for mennesker (“Reasonably anticipated to be a human carcinogen”). 

 Effekter på sentralnervesystemet 
Et effektorgan som har vært mindre studert er sentralnervesystemet.  En interessant 

tvillingundersøkelse har funnet at eksponering for klorerte løsemidler (trikloretylen) kan øke risikoen 

for Parkinsons sykdom og at sammenhengen var nær signifikant for tetraklormetan (OR 2.3, 95% CI 

0.9-6.1, p=0.088) [10].  Forklaringen på at disse lipofile stoffene kan gi effekt i hjernen kan blant annet 

være tap av dopaminerge nevroner i et område i nedre del av hjernen, substansia nigra, 

proteinavleiringer i n. vagus og substansia nigra, nedsatt mitokondriefunksjon og økt oksidativt stress 

[10].   

 

Irritasjon og narkotiske effekter gjør det nødvendig å ha korttidsnorm for eksponering.  

 

Hudopptak av tetraklormetan kan være signifikant og stoffet bør derfor ha hudnotasjon. 

 

TEAN har ingen bemerkninger til SCOELs vurderinger.  
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5. Bruk og eksponering 

På 1980-tallet var produksjonen i EU på over 100.000 tonn per år, men tetraklormetan er et 
ozonnedbrytende stoff hvor internasjonale avtaler har ført til at produksjonen er redusert betydelig. 
Dens bruk som løsemiddel er begrenset eller forbudt i flere land.  
 
Tetraklormetan absorberes godt ved innånding, oralt inntak og perkutant både hos dyr 
og mennesker (Tsurata, 1975; Stewart og Dodd, 1964). En betydelig andel av eksponert mengde blir 
eliminert, uendret eller som karbondioksid, ved utånding. Stoffet metaboliseres hovedsakelig via en 
cytokrom P450-avhengig deklorering (hovedsakelig via CYP2E1) og deretter via reaksjoner med frie 
radikaler. 
 

 

 

5.1. Opplysning fra Produktregistret 

Data fra Produktregisteret er innhentet oktober 2016 og inneholder opplysninger om mengde og bruk 

av tetraklormetan i deklareringspliktige produkter. På grunn av sikkerhetsbestemmelsene i 

Produktregisteret er disse opplysningene unntatt offentligheten, og vi kan derfor ikke gi eksakte 

opplysninger om stoffet i denne rapporten.  

 

 

 

5.2. Eksponering og måledokumentasjon 

Eksponeringene i arbeidslivet oppgis å være lave basert på foreliggende målinger 
 
5.2.1. EXPO- data 
 

Rapporterte målinger av tetraklormetan er hentet fra STAMIs eksponeringsdatabase EXPO. 

 

Eksponeringsmålinger av tetraklormetan som er registrert i EXPO er utført over flere år (i perioden 

1984-2001). Resultatene viser totalt 11 prøver oppgitt med konsentrasjonsangivelse µg/m3 eller ppm. 

Av disse prøvene er 2 personbårne(PB) og 9 stasjonære (sta).  

Gjennomsnittlig prøvetakingstid var 132 minutter. 

 

 
 

År Verneutstyr Tid min 1-PB 2-sta Arbeidsbeskrivelse Miljøfaktor  µg/m3 ppm 

PRODUKSJON AV GUMMIPRODUKTER ELLERS 2000 105,00 2 PRESSE ORGANISKE FORBINDELSER (VOC); INNEKLIMA11,0

PRODUKSJON AV ANDRE ELEKTRONISKE OG ELEKTRISKE LEDNINGER OGKABLER 1984 N 210 1 VALSER GUMMI/PÅ MØLL,OPPLÆRING GUMMI 0,156

PRODUKSJON AV ANDRE ELEKTRONISKE OG ELEKTRISKE LEDNINGER OGKABLER 1984 N 210 1 VALSER GUMMI/PÅ MØLL GUMMI 0,078

PRODUKSJON AV ANDRE ELEKTRONISKE OG ELEKTRISKE LEDNINGER OGKABLER 1984 210 2 INNI MØLLA GUMMI 0,383

PRODUKSJON AV ANDRE ELEKTRONISKE OG ELEKTRISKE LEDNINGER OGKABLER 1984 210 2 OVER GUMMIKONTAINER GUMMI 0,079

FORSVAR 2001 90,00 2 TILLUFT GRUNN/VENT.AKT./NILU ORGANISKE FORBINDELSER (VOC); INNEKLIMA0,9

FORSVAR 2001 120,00 2 TILLUFT ST.E.6 UKER/VANL./NILU ORGANISKE FORBINDELSER (VOC); INNEKLIMA0,8

FORSVAR 2001 120,00 2 TILL./STAT E 6 D/VANL/AKT/NILU ORGANISKE FORBINDELSER (VOC); INNEKLIMA0,8

FORSVAR 2001 60,00 2 TILLUFT DAG 1/F.M./NILU ORGANISKE FORBINDELSER (VOC); INNEKLIMA1,1

FORSVAR 2001 60,00 2 TILLUFT DAG 3/F.M./NILU ORGANISKE FORBINDELSER (VOC); INNEKLIMA1,0

FORSVAR 2001 60,00 2 TILLUFT DAG 3/E.M./NILU ORGANISKE FORBINDELSER (VOC); INNEKLIMA0,7
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5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode 
 

I tabell 5 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av tetraklormetan presentert.  

 

Tabell 5.  Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av tetraklormetan. 

Prøvetakingsmetode 

 

Analysemetode Referanse 

Kullrør Desorpsjon m/CS2, GC-FID NIOSH-metode 1003, OSHA-metode 7 

 

1 FID: Flame Ionisation Detector (Flammeionisasjonsdetektor) 
2 www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154 
3 www.osha.gov/dts/sltc/methods /toc.html 

 

 

 

6. Vurdering 

Tetraklormetan kan forårsake død av CNS-effekter akutt eksponering for svært 
høye nivåer og langt over dagens grenseverdier. De kritiske helseeffektene av eksponering vil 
forekommer i lever hos forsøksdyr og mennesker etter gjentatt eksponering for høye verdier. 
 
IARC har klassifisert tetraklormetan som mulig kreftfremkallende for mennesker (Gruppe 2B) 

NTP (ROC14) har klassifisert tetraklormetan som at det er rimelig grunn til å anta at det er 
kreftfremkallende for mennesker (“Reasonably anticipated to be a human carcinogen”). 

SCOEL har på bakgrunn av generelt negative genotoksisitetsdataene og den observerte spesifisiteten til 
karsinogenitet, anses det at tumorene observert i tetraklormetanbehandlet dyr er forbundet med kronisk 
vevskader. Dermed legges det til grunn at tetraklormetan sannsynlig ikke er kreftfremkallende under 
normale arbeidsrelaterte eksponeringsforhold, og det begrunnet i beskyttelse mot toksisitet. Følgelig er 
tetraklormetan kategorisert i SCOEL-karsinogenitet gruppe D, som et ikke-genotoksisk karsinogen 
med en terskeverdi som baseres på dens virkemåte. 

I tidligere anbefalinger fra SCOEL drøftes en NOAEL på 5 ppm (32 mg / m3) for leverskade hos dyr. 
Dette ble anvendt som grunnlag for å foreslå en arbeidsrelatert eksponeringsgrense på 1 ppm (SCOEL 
Recommendation, 1993). Nye publikasjoner frem til 2009 støtter denne anbefalingen. Hos dyr er det 
bekreftet en NOAEL på 5 ppm etter eksponering i 2 år (for konsentrasjoner på 25 ppm forekom det 
effekter i leveren, milten og nyrene).  I epidemiologisk undersøkelser av arbeidstakere var 
serumparametere på hepatotoksisitet ikke endret i en kategorisert lav eksponeringsgruppe (eksponert 
opptil 1 ppm).  

Det kan på denne bakgrunn konkluderes med at et eksponeringsnivå på 1 ppm tetraklormetan fortsatt 
representerer en etablert NOAEL for mennesker under industrielle eksponeringsforhold. Prinsippet 
om en tiltaksgrense under denne grenseverdien inkluderer en ytterligere sikkerhetsmargin. 
 
 
Det er påvist økte nivåer av serumparametere som indikerer hepatotoksisitet hos rotter eksponert for 
10 ppm tetraklormetan i en time. Derfor anbefales en relativt streng kortidsverdi for tetraklormetan for 
å redusere eksponeringstoppene som kan resultere i levertoksisitet. Forslaget er en kortidsverdi (15 
min) på 3 ppm. 

http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154
http://www.osha.gov/dts/sltc/methods%20/toc.html
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En notasjon om effekter av hudeksponering anbefales da dermal absorpsjon kan bidra vesentlig til den 
totale kroppsbelastning, og dermed også redusere sikkerhetsmarginene for effekter ved innånding. 
  
Prøvetaking fra luft vil ikke være utfordrende med de anbefalte grenseverdier. Det anbefales ikke 
biologiske grenseverdier 
 
 
 

7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi 

På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon og en avveiing mellom de toksikologiske dataene og 

eksponeringsdata (dvs. tekniske og økonomiske hensyn), forslås at dagens grenseverdi beholdes, og at 

anmerkningene kreftfremkallende (K) og hudopptak (H) beholdes. I tillegg foreslås en korttidsverdi for 

tetraklormetan. 

 

Forslag til ny grenseverdi, korttidsverdi og anmerkning: 

Grenseverdi (8-timers TWA): 1 ppm, 6,3 mg/m3 

Korttidsverdi (15 min): 3 ppm, 19 mg/m3 

Anmerkning: H (Hudopptak), S (korttidsverdi), K (kreftfremkallende) og E (EU har fastsatt 
grenseverdi for stoffet)  
 

 

 

8. Ny grenseverdi 

På grunnlag av drøftinger med partene og høringsuttalelser ble ny grenseverdi for tetraklormetan 

fastsatt til: 

 

Grenseverdi (8-timers TWA): 1 ppm, 6,3 mg/m3 

Korttidsverdi (15 min): 3 ppm, 19 mg/m3 

Anmerkning: H (Hudopptak), S (korttidsverdi), K (kreftfremkallende) og E (EU har fastsatt 
grenseverdi for stoffet)  
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Vedlegg (SCOEL/2009/31) :  
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