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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 ny fastsettelse av grenseverdi for  

2,3-butandion. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational 

Exposure Limits (SCOEL) i EU for 2,3-butandion (vedlegg 1), samt vurderinger og kommentarer fra 

Toksikologisk Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN). 

 

 

1. Stoffets identitet 

2,3-butandion 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 av 2,3-butandion er vist i figur 1. 

 

 

Tabell 1. Stoffets navn og identitet. 

 

Navn 

Molekylformel 

2,3-butandion 

C4H6O2 

Synonymer Diacetyl, biacetyl, butandion, dimetylglyoksal 

CAS-nr. 431-03-8 

EC-nr. 207-069-8 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Figur 1. Strukturformel av 2,3-butandion.  

 

 

 

2. Fysikalske og kjemiske data 

2,3-butandion er en gulfarget væske med intens lukt. 2,3-butandion er et organisk stoff med lav 

molekylvekt som har to tilstøtende karbonylgrupper (alfa-karbonyl). Slike stoffer er kjemisk relativt reaktive.  

 

Det vises til tabell 2 for fysikalske og kjemiske data for 2,3-butandion. 

 

  

 
 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja9L2PpJ7ZAhVB3qQKHQLoA90QjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Diacetyl&psig=AOvVaw1sTi4BMuxnH7gBadeCzYcD&ust=1518452934091957
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Tabell 2. Fysikalske og kjemiske data for 2,3-butandion (C4H6O2). 

 

Molekylvekt (g/mol) 86,1 

Fysisk tilstand Gulfarget væske med intens lukt 

Smeltepunkt (°C) - 2,4 

Kokepunkt (°C) 88 

Flammepunkt (°C): 6 

Selvantennelsestemperatur (°C): 365 

Tetthet (g/cm3) (20 °C): 0,99 

Damptrykk ved 20 °C (kPa) 7,6 

Damptetthet (luft = 1) (g/cm3) 3 

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann  

(log Kow): 

-1,34 

Løselighet i vann (20 °C) (g/l) 200 

Løselighet i andre løsemidler (20 °C) Løselig i alle organiske løsemidler 

Metningskonsentrasjon (ppm) (20 °C): 75000 

Luktterskel (ppb): 8,6 

Omregningsfaktor (20 °C, 101 kPa) 1 ppm = 3,58 mg/m3 

1 mg/m3 = 0,279 ppm 

 

 

2.1 Forekomst og bruk 

2,3-butandion er et naturlig smaksstoff med lukt og smak av smør og finnes i laurbærblad og andre 

planteoljer, øl, smør, kaffe, eddik og andre mat produkter. Stoffet er produsert syntetisk og brukt som 

en kunstig smakstilsetning i bakerivarer, meieriprodukter inkludert ost, rømme og cottage cheese, 

snacks og lignende for å gi kunstig smøraktig og andre egenskaper til disse produkter. Stoffet brukes i 

både i lave konsentrasjoner og opptil noen titalls ppm. 

 

 

3. Grenseverdier 

3.1 Nåværende grenseverdi 

Nåværende grenseverdi (8 timer) i Norge for 2,3-butandion er: 0,1 ppm, 0,4 mg/m3 fastsatt i 2010. 

 

 

3.2. Grenseverdi fra EU 

Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår for 2,3-butandion i sitt kriteriedokument fra 
2014: 
 
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value) (8 timer): 0,02 ppm, 0,07 mg/m3 
 
STEL (Short Term Exposure Limit): 0,1 ppm, 0,4 mg/m3 som korttidsverdi. 
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3.3. Grenseverdier fra andre land og organisasjoner 

Tabell 3.  Grenseverdier for 2,3-butandion fra andre land og organisasjoner. Land og 

organisasjoner som ikke har grenseverdier eller korttidsverdier for 2,3-butandion er markert med -. 

 

Land 

Organisasjon 

Grenseverdi 

(8 timer) 

 

Korttidsverdi 

(15 min) 

Anmerkning 

Kommentar 

 

Sverige1  -  -  - 

Danmark2  -  -  - 

Finland3 0,02 ppm, 0,07 mg/m3 0,01 ppm, 0,036 mg/m3 2016 

Storbritannia4  -  -  - 

Nederland5 0,1 ppm  - 2009 

ACGIH, USA6 0,01 ppm, 0,04 mg/m3  0,02 ppm, 0,07 mg/m3  - 

NIOSH, USA6  -  -  - 

Tyskland, MAK6 0,02 ppm, 0,071 mg/m3 II(1) Gjelder korttidsverdi:  

II(1) – Overskridelsesfaktor 

Skin – hudopptak 

Sh – hudsensibiliserende 

C - toppeksponering/takverdi 

Tyskland, Myndighetene7 0,02 ppm, 0,07 mg/m3  - 9/2015 

1(II) - Overskridelsesfaktor 

H - hudopptak 

SH - hudsensibiliserende 

Y - ikke fare for skade på foster 

dersom grenseverdi overholdes 
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;  
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 

 

 

3.4. Stoffets klassifisering 

2,3-butandion er ikke klassifisert i henhold til CLP (Forordning (EC) Nr. 1272/2008) Annex VI, tabell 

3.1 (Liste over harmonisert klassifisering og merking av farlige kjemikalier). 

 

 

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.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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3.5. 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 2,3-butandion. 

 

 

4. Toksikologiske data og helseeffekter 

4.1. Kommentarer fra TEAN  

SCOEL-dokumentet er basert på litteratur publisert opp til januar 2013 og omfatter oppsummeringer 
gjort bl.a. av OSHA (2007), NTP (2007) og IUF (2007). NIOSH (USA) har nylig (oktober 2016) 
oppsummert kunnskapen om toksikologien til 2,3-butandion og gjort en kvantitativ risikovurdering 
basert på humane data (1). SCOEL har referert til en høringsversjon av denne rapporten som kom i 
2011. 
 
Toksikologi 
2,3-Butandion (og andre alfa-diketoner) er sterkt elektrofilt og vil kunne reagere ikke-enzymatisk med 
nukleofile komponenter i celler og danne kovalente modifikasjoner. Arginin i proteiner og guanosin i 
DNA/RNA er særlig aktuelle nukleofiler. 2,3-Butandion vil også kunne føre til dannelse av reaktive 
oksygenforbindelser i celler. Begge disse reaksjonstypene kan knyttes til viktige toksiske mekanismer. 
2,3-Butandion reduseres i tillegg ganske effektivt via NADH- avhengige enzymer, som er en viktig 
avgiftningsreaksjon. Dyreforsøk viser at 2,3-butandion metaboliseres raskt, hovedsakelig til CO2 i 
utpust og urinmetabolitter. 
 
Det er godt dokumentert at eksponering for 2,3-butandion kan føre til et dramatisk fall i lungefunksjon. 
Yrkeseksponering for høye konsentrasjoner er vist å kunne gi kronisk obstruktiv (oblitererende) 
bronkiolitt som er en svært alvorlig lungesykdom. Nedsatt lungefunksjon regnes som den kritiske 
effekten av eksponering for 2,3-butandion. 
 
2,3-Butandion kan også virke irriterende på hud, øyne og luftveier. Dyreforsøk har vist at stoffet kan 
virke sensibiliserende. 
 
Dose - respons og setting av referansepunkt (POD) 
SCOEL bruker samme nøkkelstudie som i sitt forrige kriteriedokument for 2,3-butandion, en studie 
publisert av Kreiss et al. i 2002 hvor de undersøkte endringer i lungefunksjon hos 135 ansatte i en 
bedrift som produserte popkorn. SCOEL bruker data i denne studien til å estimere en NOAEC for 
sammenhengen mellom lungefunksjonstap og kumulativ eksponering for 2,3-butandion. Lignende 
estimering er gjort med data fra en større studie publisert av Lockey et al. (2009). Det er knyttet 
betydelig usikkerhet til hvordan dette estimatet av NOAEC er fremkommet. 
 
Det er kjent at bestemmelse av NOAEC basert på epidemiologiske data kan være problematisk fordi 
det ofte er stor variasjon i eksponeringen og populasjonen kan være svært heterogen. Bruk av 
«benchmark dose» (BMD)-metoden for å definere et referansepunkt hvor risikoen for doseavhengige 
toksiske effekter øker er generelt å foretrekke med slike data. NIOSH bruker en slik modell i sitt 
kriteriedokument for 2,3-butandion nevnt ovenfor (i tillegg til en annen metode) (1).  
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Gitt en tilleggsrisiko for lungefunksjonstap på 1/1000 over 45 arbeidsår, kan man beregne hva dette 
tilsvarer i eksponeringsdose for 2,3-butandion. NIOSH beregner risikoen med 3 ulike definisjoner av 
lungefunksjonstap: 1) FEV1 lavere enn 5. persentilen utledet fra frekvensfordelingen i referanse- 
populasjonen og 2) FEV1 lavere enn 60% av forventningsverdien (fra referansepopulasjon). Definisjon 
1) tilsvarer en luftkonsentrasjon på 0.007 ppm, mens definisjon 2) tilsvarer en luftkonsentrasjon på  
0.04 ppm 2,3-butandion. Den tredje definisjonen bruker de i sin utledning av REL-verdi. Det er en ofte 
brukt definisjon av hva som er normalområde for FEV1 og FEV1/FVC og at personer med verdier 
under normalområde klassifiseres som å ha tap i lungefunksjon. En eksponering for 2,3-butandion på 
0.005 ppm over 45 år vil gi en risiko for lungefunksjonstap på 1/1000 gitt sistnevnte definisjonen av 
tap. 
 
Det er svakheter i måledata og eksponeringsmatrisen som gjør at det er noe usikkerhet i dette resultatet 
fra NIOSH.  
 
Konklusjon 
Resultatet som SCOEL kommer frem til når det gjelder grenseverdi og det som NIOSH finner med det 
angitte risikonivå ligger i samme størrelsesområde, gitt usikkerhetene i grunnlaget. En av de 
definisjonene på lungefunksjonstap som NIOSH bruker gir resultater som er sammenfallende med 
OEL-verdien som SCOEL foreslår. 
 
SCOEL antar at det er behov for beskyttelse mot toppeksponeringer og foreslår derfor en korttidsverdi 
(STEL). 
 
TEAN mener at tilgjengelig dokumentasjon tilsier at SCOEL sine forslag til grenseverdier kan stå 
uendret. 
 
 

5. Bruk og eksponering 

5.1. Opplysning fra Produktregistret 

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

av 2,3-butandion i deklareringspliktige produkter. 

 

Produktregisterdata for 2,3-butandion viser at stoffet blir brukt i totalt 4 produkter som i hovedsak er 

rengjøringsprodukter. På grunn av sikkerhetsbestemmelsene i Produktregisteret kan vi ikke gi eksakte 

opplysninger ut over denne informasjon. 

 

 

5.2. Eksponering og måledokumentasjon 

Eksponering er utbredt i matindustrien der arbeidstakere håndterer 2,3-butandion i flytende form og er 

potensielt utsatt for 2,3-butandion som damp, røyk eller adsorbert på partikler i produksjonsprosessen 

eller på ulike stadier av produksjonen. 

 

Det er rapportert høye eksponeringer med påfølgende uønskede helseeffekter i eksponerte 

arbeidstakere under produksjon av popcorn med smørsmak til mikrobølgeovn. Denne prosessen 

bruker høye konsentrasjoner av 2,3-butandion i forhold til annet bruk. 
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5.2.1. EXPO- data 
 

Rapporterte målinger av 2,3-butandion er hentet fra STAMIs eksponeringsdatabase EXPO. 

 

Eksponeringsmålinger av 2,3-butandion som er registrert i EXPO ble utført i forbindelse med at stoffet 

ble vurdert og en grenseverdi fastsatt i 2010. Målinger ble foretatt i en bedrift der 2,3-butandion ble 

brukt som tilsetningsstoff og viste svært lave verdier. Målinger foretatt med 2,3-butandion-rør var 

under deteksjonsgrensen på 0,23 ppm til 0,30 ppm. Ved bruk av Tenax-rør var konsentrasjonen av 2,3-

butandion målt til 0,003 ppm og 0,004 ppm. 
 

5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode 
 

I tabell 4 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av 2,3-butandion presentert.  

 

Tabell 4. Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av 2,3-butandion.  

Prøvetakingsmetode Analysemetode Referanse 

Silicagelrør 
Desorpsjon m/ETOH/H2O, 

GC-FID1 
OSHA-metode PV 2118 

 

1 GC-FID: Gaschromatography-Flame Ionisation Detector (Gasskromatografi-Flammeionisasjonsdetektor) 

 

 

6. Vurdering 

Den gjeldende grenseverdien for 2,3-butandion ble fastsatt i 2010. Ønsket om en grenseverdi for 

stoffet var basert på flere tilfeller av luftveissykdommer hos arbeidere i popkornbedrifter i USA som 

alle hadde vært eksponert for damper der 2,3-butandion var en komponent. Sykdommen viste 

symptomer lik den sjeldne og alvorlige lungesykdom bronkiolitis obliterans (BO) - en form for 

obstruktiv lungesykdom. Det var få studier publisert og manglende data om eksponering som kunne 

brukes til vurdering av tekniske og økonomiske forhold. Grenseverdien ble derfor basert på en 

vurdering av noen få studier og relativt lite data om de toksikologiske egenskaper til 2,3-butandion og 

kun to epidemiologiske studier. Flere nye studier har nå blitt publisert og SCOEL har utarbeidet en 

grenseverdi for stoffet. 

 

Toksikologiske data for 2,3-butandion er beskrevet i SCOEL-dokumentet i vedlegg 1, og kommentert 

av STAMI (TEAN) i kapittel 4. 

 

Den kritiske effekt ved eksponering for 2,3-butandion hos mennesker er nedsatt lungefunksjon.  Denne 

effekten er dokumentert hos arbeidstakere i næringsmiddelindustrien som har vært eksponert for 2,3-

butandion med utvikling av mild til livstruende obstruksjon av luftveiene.  

 

SCOEL har derfor valgt en konservativ tilnærming for å komme frem til en grenseverdi for 2,3-

butandion. De legger til grunn studier publisert av Kreiss et al. I studien undersøkes endringer i 

lungefunksjon til ansatte i en bedrift der popkorn produseres.  Med data fra denne studien har SCOEL 

kommet frem til en NOAEC på 0,05 ppm for sammenhengen mellom lungefunksjonsnedsettelse og 

kumulativ eksponering for 2,3-butandion. I tillegg benytter SCOEL en usikkerhetsfaktor på 2 for 

mulige følsomme grupper, som gir en grenseverdi på 0,02 ppm. 
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For å forhindre uønskede helseeffekter som kan oppstå ved toppeksponeringer, anser SCOEL at det er 

behov for en korttidsverdi og foreslår en 15 minutters verdi på 0,1 ppm.  

 

Det er vitenskapelig dokumentert at eksponering for 2,3-butandion har irriterende effekt på hud, øyne 

og luftveier og dyreforsøk har vist at stoffet kan ha en sensibiliserende effekt. Studier gir holdepunkter 

for at 2,3-butandiol absorberes gjennom huden, men SCOEL foreslår ikke en anmerkning om 

hudopptak. De argumenterer dette med at den kritiske effekten er på lungene som skjer gjennom 

inhalasjon. 

 

Dyreforsøk har vist at 2,3-butandion kan virke sensibiliserende. Både MAK1 og tyske myndigheter2 (se 
tabell 3 med fotnoter) har ansett det som nødvendig med en anmerkning for denne effekten. I tråd med 
disse vurderingene, foreslås en anmerkning for allergifremkallende/sensibiliserende effekt. 

 

 

7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi 

Vi har manglende data om eksponering for 2,3-butandion som kan brukes til vurdering av tekniske og 

økonomiske forhold. Forslaget til ny grenseverdi baserer seg derfor på de toksikologiske data beskrevet 

i SCOEL-dokumentet for 2,3-butandion, og vurderingene gjort av STAMI (TEAN). 

 

På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon foreslås at grenseverdien for 2,3-butandion reduseres 

i overenstemmelse med SCOELs anbefalinger. I tillegg foreslås en korttidsverdi for stoffet og at 

anmerkningene S (korttidsverdi), A (allergifremkallende) og E (EU har fastsatt grenseverdi for stoffet) 

innføres. 

 

Forslag til ny grenseverdi, korttidsverdi og anmerkning: 

 

Grenseverdi (8-timers TWA): 0,02 ppm, 0,07 mg/m3 

Korttidsverdi (15 min): 0,1 ppm, 0,36 mg/m3 

Anmerkning: S (korttidsverdi), A (allergifremkallende) og E (EU har fastsatt grenseverdi for 

stoffet) 

 

 

8. Ny grenseverdi 

Dette kapitlet utarbeides etter at ASD har fastsatt den nye grenseverdien. 
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