Arbeidstilsynet

Høringsforslag

Grunnlag for fastsettelse av
grenseverdi
Grunnlagsdokument for
2-etylhexanol
Kommisjonsdirektiv 2017/164/EU

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi.
Grunnlagsdokument for 2-etylhexanol.
Utgitt av:
Arbeidstilsynet
Postboks 4720, Torgard
7468 Trondheim
Tlf: 73 19 97 00

Denne rapporten omhandler det toksikologiske
grunnlaget og vurderinger, samt tekniske og
økonomiske hensyn for fastsettelse av grenseverdi
for 2-etylhexanol.

Utgitt dato: 15. april 2018
Nettadresse: www.arbeidstilsynet.no
ISBN-nummer:
Foto forside:
Øvrige bilder:

2

Innhold
Innhold

3

Forord

4

Innledning

5

1. Stoffets identitet

5

2. Fysikalske og kjemiske data

5

2.1 Forekomst og bruk

6

3. Grenseverdier

6

3.1 Nåværende grenseverdier

6

3.2. Grenseverdier fra EU

6

3.3. Grenseverdier fra andre land og organisasjoner

7

3.4. Stoffets klassifisering

8

3.5. Biologisk overvåking

8

4. Toksikologiske data og helseeffekter

8

4.1. Anbefaling fra SCOEL

8

4.2. Kommentarer fra TEAN

8

5. Bruk og eksponering

9

5.1. Opplysning fra Produktregistret

9

5.2. Eksponering og måledokumentasjon

10

5.2.1.

EXPO- data for 2-etylhexanol

11

5.2.2.

Prøvetakings- og analysemetode av 2-etylhexanol

13

6. Vurdering

14

7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi

14

8. Nye grenseverdier

15

9. Referanser

16

Vedlegg SCOEL

17

3

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 EUkommisjonen) 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
2-etylhexanol. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits (SCOEL)1 i EU for 2-etylhexanol, og vurderinger og kommentarer fra Toksikologisk
Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN).

1. Stoffets identitet
2-etylhexanol og stoffets molekylformel, synonym av stoffets navn, stoffets identifikasjonsnummer i
Chemical Abstract Service Registry number (CAS-nr.) og identifikasjonsnummer EC-nr.er gitt i tabell 1.
Strukturformel av 2-etylhexanol er vist i figur 1.
Tabell 1.

Stoffets navn og identitet.

Kjemisk navn
Molekylformel
IUPAC navn
Synonymer
CAS-nr.
EC-nr.

2-etylhexanol
C9H21O
2-Etylhexan-1-ol
Isooktanol; oktylalkohol
104-76-7
203-234-3

CH3-(CH2)3-CH(C2H5)-CH2OH
Figur 1. Strukturformel av 2-etylhexanol (https://fr.wikipedia.org/wiki/2-%C3%89thyl-1-hexanol ).

2. Fysikalske og kjemiske data
Stoffet 2-etylhexanol er en fargeløs væske med en mild blomsterliknende lukt. Stoffet er nesten helt
uløselig i vann, men blandbar med de fleste organiske løsemidler. Det vises til tabell 2 for fysikalske og
kjemiske data for 2-etylhexanol.

5

Tabell 2.

Fysikalske og kjemiske data for 2-etylhexanol.

Molekylvekt (g/mol)

130,23

Fysisk tilstand

Væske

Smeltepunkt (°C)

-89

Kokepunkt (°C)

183,5-185

Løselighet i vann (20 °C) (g/l)

1 - 27 1

Damptrykk ved 20 °C (hPa)

48 og 49 (SCOEL: 0,05 – 0,4 1

Damptetthet (air = 1) (g/cm3)

0,832

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann
(log Kow, 25 °C)

2,9 (SCOEL: 2,28 ved 20 °C)1

Omregningsfaktor (20 °C, 101 kPa)

1 ppm = 5,41 mg/m3;
1 mg/m3 = 0,185 ppm

1

Data hentet fra SCOEL/SUM/158, mars 2011.

2.1

Forekomst og bruk

Stoffet 2-etylhexanol blir produsert og/eller importert i EØS i 100 000 – 1 000 000 tonn per år. Stoffet
blir brukt i en rekke produkter blant annet som smøremidler og fett, i hydrauliske væsker, i drivstoff, i
frostvæsker og i vaske- og rengjøringsprodukter. 2-etylhexanol blir videre brukt som et løsemiddel i
maling, lakk, blekk, gummi, papir, klesrens, som fuktemiddel i tekstiler og som aroma ingrediens i mat.1
Stoffet blir også brukt i produksjon av kjemikalier. Eksempelvis blir stoffet brukt som et
mellomprodukt i produksjonen av plastider for eksempel dietylhexyl phatalat (DEHP) for
polyvinylklorid (PVC) harpiks, heksylestere og akrylater som 2-etylhexaakrylat.

3. Grenseverdier
3.1

Nåværende grenseverdier

Norge har p.t. ingen grenseverdi for 2-etylhexanol.

3.2.

Grenseverdier fra EU

Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår for 2-etylhexanol i sitt kriteriedokument av mars
20111:
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IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value) (8 timer): 1 ppm, 5,4 mg/m3
Verken korttidsverdi eller anmerkning er foreslått for 2-etylhexanol.

3.3.

Grenseverdier fra andre land og organisasjoner

Ikke alle land og organisasjoner har i dag grenseverdier for 2-etylhexanol, og av de nordiske landene er
det bare Finland som har en grenseverdi for stoffet. Foruten Finland har Nederland og Tyskland
grenseverdier for 2-etylhexanol. Siden 2-etylhexanol er inntatt i Kommisjonsdirektivet 2017/164/EU
vil flere land fastsette en grenseverdi for stoffet. Organisasjonene ACGIH og NIOSH har heller ingen
anbefalte grenseverdier for stoffet. Grenseverdier for 2-etylhexanol fra andre land og organisasjoner er
gitt i tabell 3 nedenfor.
Tabell 3.

Grenseverdier for 2-etylhexanol fra andre land og organisasjoner. Land og
organisasjoner som ikke har grenseverdi for stoffet er markert med -.

Land
Organisasjon
Sverige1
Danmark2
Finland3
Storbritannia4
Nederland5
ACGIH, USA6
NIOSH, USA6
Tyskland, MAK6

Grenseverdi
(8 timer)
1 ppm; 5,4 mg/m3
20 ppm; 110 mg/m3
10 ppm; 54 mg/m3

Korttidsverdi
(15 min)
20 ppm; 110 mg/m3
-

Anmerkning
Kommentar
C,toppeksponering/takverdi
I(1): Overskridelsesfaktor
I: irriterende effekter,
respiratorisk allergen;

Tyskland, Myndighetene7

10 ppm; 54 mg/m3

Gjelder korttidsverdi:
1(I): Overskridelsesaktor
I: allergifremkallende;
Y, ikke fare for skade på
foster dersom grenseverdi
overholdes
11, sum av damp og aerosol

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-0-1graensevaerdi-for-stoffer-og-mat.
3 Social og hälsovårdsministeriet, HTP-värden, Koncentrationer som befunnits skadliga, 2016,
Helsingfors, http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTPvarden_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; http://www.ser.nl/en/grenswaarden/2%20ethylhexanol.aspx
6 Guide to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2017.
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7 Baua,

TRGS 900, oppdatert 2016, https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-TechnischeRegeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2

3.4.

Stoffets klassifisering

Stoffet 2-etylhexanol er ikke klassifisert og merket i henhold til CLP Annex VI (Forordning EC No
1272/2008).

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 for 2-etylhexanol.

4. Toksikologiske data og helseeffekter
4.1.

Anbefaling fra SCOEL

EU’s vitenskapskomite (SCOEL) har utarbeidet kriteriedokumentasjon for 2-etylhexanol datert mars
20111 hvor de anbefaler en grenseverdi for stoffet lik 1 ppm og 5,4 mg/m3, se vedlegg 1.
På bakgrunn av sine vurderinger har SCOEL vurdert irritasjon i øye og nese som kritisk effekt ved
eksponering for 2-etylhexanol. Vurderingen baserer seg på humane studier, og med bakgrunn i
resultatene av studiene anbefaler SCOEL en grenseverdi (8 timer) for 2-etylhexanol lik 1 ppm. SCOEL
anbefaler ingen hudanmerkning siden den systemiske toksisiteten som en følge av eksponering for 2etlhexanol er svært lav.

4.2.

Kommentarer fra TEAN

SCOEL-dokumentet er fra mars 2011, med siste referanse fra 2009.
Det er utført et søk etter senere litteratur i PubMed. MAK-dokument fra 20002/20123, samt
evalueringer fra REACH og CLP, er innhentet.
SCOEL har vurdert irritasjon i øye og nese som kritisk effekt. Sentrale i SCOELs vurdering er studier
av van Triel (2005, 2007)4,5 og Kiesswetter (2005)6, som fant at rapportering av «moderat»
kjemosensorisk ubehag (ubehagelig lukt) korresponderte til 1.5 ppm, mens «sterkt» ubehag
korresponderte til 10 ppm og «veldig sterkt» til 20 ppm. Ved tilsvarende nivåer var nese- og
øyeirritasjon på «svakt», «moderat» og «sterkt» nivå. Øyeirritasjon målt ved øyeblinkfrekvens viste en
NOAEL ved 1.5 ppm og LOAEL ved 10 ppm. En nyere studie av Ernstgård7 viser tilsvarende funn.
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MAK-dokumentet er fra 20002, med et supplement fra 20123. De har benyttet de samme studiene som
SCOEL i sin vurdering, men har valgt en strengere vurdering av kritisk effekt enn SCOEL, ettersom de
ser bort fra rent subjektive irritasjonseffekter. På grunn av at man etter korttidseksponering (15
minutter) for 20 ppm så en ufullstendig reversering av øyenblinksfrekvensen har MAK valgt å sette en
korttidsverdi.
Det er ikke registrert alvorlig systemisk toksisitet, heller ikke i en helt ny review ved RIFM (Research
Institute of Fragrance Materials - 2016)8. Basert på kunnskap om analoge alkoholer er det grunn til å
mistenke at stoffet kan ha narkotiske effekter. Det er imidlertid ikke funnet evidens for nevrotoksisitet
ved aktuelle eksponeringsnivåer. En studie har vist sentralnervøs påvirkning av mus ved 164 ppm og
over.
På grunn av mistanke om fosterskadelig virkning av 2-ethylhexanol ble stoffet tatt inn i REACHs
CoRAP, og rapport forelå 2015.9 Stoffet ble der vurdert til å være ikke fosterskadelig, og en
harmonisert klassifikasjon ble ikke prioritert.
I en ny studie10 med subkronisk inhalasjonseksponering av mus, ble det observert degenerasjon av
lukt/nese-epitel. LOAEL i denne studien var 20 ppm, men lavere eksponeringsnivåer var ikke testet.
Forfatterne nevner i sin diskusjon at olfaktorisk sensitivitet hos mus er større enn hos mennesker.
TEAN har ikke på grunnlag av nyere litteratur funnet grunnlag for å bestride vurderingene i SCOELdokumentet, som gjelder 8-timers grenseverdi. SCOEL har ikke foreslått noen korttidsverdi. På basis av
resultatene fra Miyake et al.10, samt delvis irreversible irritasjonseffekter (øyenblinksfrekvens) ved
korttidseksponering for 20 ppm, er det TEANs vurdering at det er behov for en korttidsverdi.

5. Bruk og eksponering
5.1.

Opplysning fra Produktregistret

Data fra Produktregisteret er innhentet oktober 2016, og inneholder opplysninger om mengde og bruk
av stoffet 2-etylhexanol i 275 deklareringspliktige produkter i Norge. Total mengde av stoffet i disse
produktene oppgis å være 742,5 tonn (avrundet). Det henvises til tabell 4 for detaljert oversikt over
bransjebeskrivelser med tilhørende bransjekode for de produkter det kan rapporteres på (minimum 4
produkter) og total mengde i tonn (over 0,4 tonn).
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Tabell 4.

Bransjekoder og beskrivelser bransjer hvor 2-etylhexanol benyttes og total mengde
forbruk i tonn.

Bransjekode

Beskrivelse av bransjekode

06
06.100
06.200

Utvinning av råolje og naturgass
Utvinning av råolje
Utvinning av naturgass

20
20.3

Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og
tetningsmidler
Produksjon av plastprodukter
Vedlikehold og reparasjon av motorvogn, unntatt
motorsykler
Privat anvendelse

22.2
45.2
PR.1

Netto mengde
(tonn)
34,5
451,4
6,0
7,7
5,4
5,5
0,5
53,3

Stoffet inngår i produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter, av maling og lakk, trykkfarger og
tetningsmidler og plastprodukter, samt til utvinning av råolje og naturgass.
Opplysninger om produkttypekode, produkttype og maksimal mengde er gitt i tabell 5.
Tabell 5.

Oversikt over produkttyper med beskrivelser som inneholder 2-etylhexanol, og totale
mengder og antall produkter.

Produkttypekode
B55100
B60200
E15100
O15100
O25100
O25300
R10990
R30900

Beskrivelse av produkttype
Motordrivstoff (drivmidler)
Andre brenseltilsetninger
Emulsjonshindrende midler, generelt
Oppløsningsmidler og fortynnere, generelt
Befuktningsmidler
Emulgatorer
Øvrige rengjøringsmidler
Råvarer til framstilling av papir

Netto mengde
(tonn)
64,8
78,7
348,3
5,4
7,6
48,4
16,2
34,6

På grunn av sikkerhetsbestemmelsene i Produktregisteret kan vi ikke gi eksakte opplysninger ut over
informasjon gitt i tabellene 4 og 5.

5.2.

Eksponering og måledokumentasjon

I STAMIs eksponeringsdatabase EXPO er det registrert personbårne og stasjonære
eksponeringsmålinger for stoffet 2-etylhexanol.
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5.2.1. EXPO- data for 2-etylhexanol
Rapporterte målinger av stoffet 2-etylhexanol er hentet fra STAMIs eksponeringsdatabase EXPO.
Eksponeringsmålinger av 2-etylhexanol som er registrert i EXPO er utført over flere år (1987–2014).
Resultatene viser totalt 164 prøver hvorav 39 prøver er personbårne og 125 er stasjonære prøver. Av
prøvene er det 7 og 19 prøver hvor målerverdier ikke er oppgitt for henholdsvis personbårne og
stasjonære prøver. Da Norge p.t. ikke har grenseverdi for stoffet er det i figurene 2 og 3 valgt å
presentere alle måledata (uavhengig verdier i ett diagram) for hver av type prøvetaking.
Personbårne prøver
I 1987 ble det utført 6 personbårne eksponeringsmålinger av arbeidstakere under arbeid med trykking
av silke, og gjennomsnittlig prøvetakingstid var 458 minutter. Eksponeringsnivået lå mellom 0,01 – 0,15
ppm. Arbeidstiden er oppgitt å være 37 timer pr. uke og personlig verneutstyr ble ikke brukt under
arbeidsoperasjonen.
Det er også utført 33 personbårne eksponeringsmålinger av 2-etylhexanol i perioden (1987– 2012)
under produksjon av gummi- og plastprodukter, halvfabrikata av plast (betegnet kalander i figur 1),
boretjenester i tilknytning til utvinning av råolje og naturgass, samt ved bruk av stoffet under operasjon
på sykehus. Av de 33 prøvene er det 7 som ikke har oppgitt målerverdiene. Resultatene viser totalt 20
prøver hvor prøveresultatene viser målerverdier < 1,4 mg/m3. De personbårne prøveresultatene ligger
alle godt under grenseverdier vurdert og foreslått av SCOEL.
Måledata for de 33 personbårne prøvene vist i figur 1 viser høyest eksponeringsverdier (0,8–1,4 mg/m3)
for 2-etylhexanol hos arbeidstakere som har arbeidet med blanding, muddvekt, boring og boreslam
(arbeidsoperasjon ukjent for denne gruppen), og de som har oppholdt seg i shakerrom og utført sikting
i produksjonsarbeid.
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Måledata fra EXPO for 2-etylhexanol
Personbårne prøver (1995-1999)
1,6

Grenseverdi (mg/m3)

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Arbeidsbeskrivelse

Figur 2. Måledata fra EXPO for personbårne prøver av 2-etylhexanol.
Stasjonære prøver
Det er utført 125 stasjonære eksponeringsmålinger av 2-etylhexanol i perioden 1995-2010, hvorav for
19 av disse er ikke målerverdiene oppgitt. For 21 prøver er det utført målinger, men det er notert at
disse ikke er utført med hensyn til arbeidsmiljøet, og i tillegg er 31 målinger utført men med ukjent
arbeidsoperasjon, og disse 52 prøvene er derfor ikke vurdert. Det er derfor valgt å kommentere på 78
av de 106 prøvene hvor målinger foreligger fra kjent arbeidssted og med kjent arbeidsoperasjon.
For arbeidsmiljøet er det utført 2 målinger i trykkeri (0,017 og 0,037 mg/m3), 15 prøver ((0,00063-0,042
mg/m3) utført i 2014 med arbeidsbeskrivelse utbaking av ovn og 11 prøver er målt i kontorlandskap/
kontorbås (0,0005-0,06 mg/m3). Videre er det målt 22 prøver i sliperom og romluft i korridor hvor
målinger av romluft i korridor gir to prøver med høye konsentrasjoner (1,8 og 1,9 mg/m3), ellers er lave
konsentrasjoner registrert. I tillegg er det målt i 5 rom i barnehage (0,002-0,0039 mg/m3), en prøve fra
et produksjonssted for gummiblanding (0,129 mg/m3), en prøve fra et valseverk (0,095 mg/m3) og 3
prøver ved byggeplass (0,003 – 0,016 mg/m3). De resterende målingene har enda lavere verdier og er
ikke valgt å kommentere på.
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De stasjonære målingene viser høyst verdi for 18 prøver med arbeidsoperasjon boring som vist i figur
3. Som for de personbårne prøvene vist i figur 2, er eksponeringen for 2-etylhexanol høyest (ca. 0,3 –
10,2 mg/m3) i arbeidslufta for arbeidstakere som har arbeidet med blanding, muddvekt, boring og
boreslam, og de som har oppholdt seg i shakerrom og utført sikting i produksjonsarbeid.

Måledata fra EXPO for 2-etylhexanol
Stasjonære prøver (1995-2014)
12
10
8
6
4
2
0

Arbeidsbeskrivelse

Figur 3. Måledata fra EXPO for stasjonære prøver av 2-etylhexanol.
5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode av 2-etylhexanol
I tabell 6 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av 2-etylhexanol presentert.
Tabell 6.

Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av 2-etylhexanol.

Prøvetakingsmetode
Kullrør
1 GC:
2 CSI:

Analysemetode
Desorpsjon m/CH2Cl2,
GC-FID1

Referanse
OSHA CSI-metode2

Gas Chromatography FID: Flame Ionisation Detector (Flammeionisasjonsdetektor)
Chemical Sampling Information, https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/
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6. Vurdering
Kritisk effekt ved eksponering for 2-etylhexanol er vurdert å være irritasjon i øyne og i luftveiene.
Ingen effekter ble observert ved 1,5 ppm under eksponering for 2-etylhexanol. Basert på vurderinger av
SCOEL og TEAN anbefales en grenseverdi (8 timer) for 2-etylhexanol lik 1 ppm.
Den systemiske toksisiteten som en følge av eksponering for 2-etlhexanol er svært lav, og den kritiske
effekten er lokal øye- og nese-irritasjon. Studier fra korttidseksponering for 2-etylhexanol viser delvis
irreversible irritasjonseffekter (øyenblinksfrekvens) med NOAEL på 1,5 ppm og LOAEL lik 20 ppm,
og det anbefales derfor en korttidsverdi (15 min) lik 10 ppm (54 mg/m3).
Det finnes ingen menneskelig data på om stoffet er kreftfremkallende, mutagent, eller
reproduksjonsfarlig. De fleste tilgjengelige da fra dyrestudier viser negative resultater og ingen
kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsfarlige effekter på ikke-irriterende nivåer er rapportert.
En studie av 29 frivillige viste heller ikke tegn til allergi, så det anbefales derfor ingen hudanmerkning.
Vi ser av resultatene for personbårne og stasjonære målinger at størst utslipp til arbeidsmiljøet av 2etylhexanol vil sannsynligvis skje fra produksjon av kjemikalier, kjemiske produkter, maling og lakk og
trykkfarger, og til industriell bruk samt utvinning av råolje og naturgass. Eksponeringen viser seg å
være størst ved eksempelvis blanding, sikting og boring under utvinning av råolje og naturgass hvor
arbeidet mest sannsynlig ikke foregår lukket. I tillegg, vil arbeidstakere bli eksponert for 2-etylhexanol
ved bruk av produkter som inneholder stoffet under vedlikehold og reparasjon av motorvogner.
En forskriftsfestet grenseverdi på 1 ppm, 5,4 mg/m3 antas ikke å føre til merkostnader for industrien da
eksponeringen forventes å bli lavere enn foreslått grenseverdi. Personbårne måledata presentert i
kapittel 5 viser alle nivåer under 1,4 mg/m3.

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 en grenseverdi og en korttidsverdi med
anmerkning for 2-etylhexanol.
Forslag til ny grenseverdi, korttidsverdi og anmerkning for 2-etylhexanol:
Grenseverdi (8-timers TWA): 1 ppm; 5,4 mg/m3
Korttidsverdi (15 min): 10 ppm; 54 mg/m3
Anmerkning: S (korttidsverdi) og E (EU har fastsatt grenseverdi for stoffet)
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8. Nye grenseverdier
Dette kapitlet utarbeides etter at ASD har vedtatt ny grenseverdi.
Ny grenseverdi, korttidsverdi og anmerkning for 2-etylhexanol:
Grenseverdi (8-timers TWA): x ppm, y mg/m3
Korttidsverdi (15 min): x ppm, y mg/m3
Anmerkning:
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