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for eddiksyre (C2H4O2).
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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 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
eddiksyre. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits (SCOEL) i EU for eddiksyre, og vurderinger og kommentarer fra Toksikologisk
Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN).

1. Stoffets identitet
Eddiksyre og dets molekylformel, synonym av stoffets navn, stoffets identifikasjonsnummer i Chemical
Abstract Service Registry number (CAS-nr.) og European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances (EINECS-nr. eller EC-nr.) og indeks-nr. der disse er kjent er gitt i tabell 1. Strukturformel
og modell av eddiksyre er vist i figur 1.
Tabell 1.

Stoffets navn og identitet.

Kjemisk navn
Molekylformel

eddiksyre
C2H4O2

Synonymer
CAS-nr.
Indeks-nr.

etansyre
64-19-7
-

EINECS-nr.

200-580-7

Index-nr. er ikke oppgitt for eddiksyre.

a)

b)

Figur 1. a) Strukturmodell og b) Modell av eddiksyre
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acetic_acid_structures2.png ).
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2. Fysikalske og kjemiske data
Stoffet eddiksyre er en fargeløs væske med sur og stikkende lukt. Eddiksyre er en svak syre og er
lettløselig i vann og i alkohol, glyserin og eter. Det vises til tabell 2 for fysikalske og kjemiske data for
eddiksyre.
Tabell 2.

Fysikalske og kjemiske data for eddiksyre.

Kjemisk formel

eddiksyre

Molekylvekt (g/mol)

60,05

Fysisk tilstand

Fargeløs væske med sur, stikkende lukt

Smeltepunkt (°C)

16,6

Kokepunkt (°C, 101,3 kPa)

118

Flammepunkt (°C)

39

Selvantennelsestemperatur (°C)

485

Tetthet (20 °C)

1, 0446

Damptetthet (luft = 1) (g/cm3)

2,07

Damptrykk ved 20 °C (kPa)

1,47

Fordampningshastighet (butylacetat = 1)

0,97

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann
(log Kow)

-0,17

Løselighet i vann (20 °C, g/l)

1000, lettløselig

Løselighet i andre løsemidler

Løselig i alkohol, glyserin, eter

Luktterskel (ppm)

0,21-1,0

Omregningsfaktor (20 °C, 101 kPa)

1 ppm = 2,05 mg/m3; 1 mg/m3 = 0,40 ppm

Data fra TEAN.
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2.1

Forekomst og bruk

Den største bruken av eddiksyre er som kjemisk mellomprodukt i produksjon av monomeren
vinylacetat, som står for omtrent en tredjedel av forbruket. Monomeren vinylacetat brukes til å lage
emulsjoner som base for vannbasert maling, lim, papir og tekstil utførelser, og denne forbindelsen er
råstoff for polyvinylalkohol som er komponent i klebemidler og maling.
Eddiksyre brukes også bl.a. som tilsetningsstoff i mat og dyrefôr, som konserveringsmiddel, og til
tekstilfarging. Fortynnede løsninger (0,25 til 5%) blir bruket til å behandle infeksjoner fra flere typer
mikroorganismer.
Et voksende bruksområde for eddiksyre er som løsemiddel i produksjon av tereftalsyre som råvare,
vesentlig som utgangsstoff for fremstilling av polyester brukt i klesplagg og for å lage plastikkflasker.

3. Grenseverdier
3.1

Nåværende grenseverdier

Nåværende grenseverdi (8 timer) for eddiksyre i Norge er:
10 ppm, 25 mg/m3 med anmerkning E (EU har fastsatt en grenseverdi).

3.2.

Grenseverdier fra EU

Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår for eddiksyre i sitt kriteriedokument av juni
20121:
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value) (8 timer): 10 ppm; 25 mg/m3
STEL (Short-term Exposure Limit dvs. korttidsverdi) (15 min.): 20 ppm; 50 mg/m3
SCOEL har ikke foreslått anmerkning for eddiksyre.

3.3.

Grenseverdier fra andre land og organisasjoner

Grenseverdier for eddiksyre fra andre land og organisasjoner er gitt i tabell 3 nedenfor.
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Tabell 3.

Grenseverdier for eddiksyre fra andre land og organisasjoner. Land og organisasjoner
som ikke har grenseverdier for eddiksyre er markert med -.

Land
Organisasjon

Grenseverdi
(8 timer)

Korttidsverdi
(15 min)

Anmerkning
Kommentar

Sverige1

5 ppm; 13 mg/m3

10 ppm; 25 mg/m3

V, veiledende korttidsverdi

Danmark2

10 ppm; 25 mg/m3

-

E, grenseverdi i EU

Finland3

5 ppm; 13 mg/m3

10 ppm; 25 mg/m3

-

Storbritannia4

-

-

-

Nederland5

25 mg/m3

-

-

ACGIH, USA6

10 ppm; 25 mg/m3

15 ppm; 37 mg/m3

-

NIOSH, USA6

10 ppm; 25 mg/m3

15 ppm; 37 mg/m3

-

Tyskland, MAK6

10 ppm; 25 mg/m3

I (2)

Gjelder korttidsverdi (15
min):
Overskridelsesfaktor
C, takverdi

Tyskland, Myndighetene7

10 ppm; 25 mg/m3

-

2 (I) Overskridelsesfaktor

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, Helsingfors, 2016,
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%20butyne%201%204%20diol.aspx
6 Guide to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2017.
8 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 eddiksyre er klassifisert og merket i henhold til CLP Annex VI (Forordning EC No 1272/2008),
og klassifisering og merking med koder i henhold til fareklasse, kategori og faresetninger er gitt i tabell 4
nedenfor.
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Tabell 4.

Fareklasser, farekategori med forkortelse, merkekoder og faresetninger for eddiksyre.

Fareklasse
Farekategori
Forkortelse

Merkekode

Faresetning

Brannfarlige væsker
Kategori 3
Flam. Liq. 3
Etsende/irriterende for huden
Kategori 1A, 1B, 1C
Skin Corr. 1A (C ≥ 90 %),
Skin Corr. 1B (25 % ≤ C < 90 %),
Skin Corr. 1C
Etsende/irriterende for huden
Kategori 2
Skin Irrit. 2 (10 % ≤ C < 25 %)
Alvorlig øyeskade/Øyeirritasjon
Kategori 2
Eye Irrit. 2 (10 % ≤ C < 25 %)

H 226

Brannfarlig væske og damp

H 314

Gir alvorlige etseskader på hud og
øyne

H 315

Irriterer huden

H 319

Gir alvorlig øyeirritasjon

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

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 har ikke fremmet et forslag til biologisk grenseverdi for eddiksyre.

4. Toksikologiske data og helseeffekter
4.1.

Anbefaling fra SCOEL

EUs vitenskapskomite (SCOEL) har utarbeidet kriteriedokumentasjon for eddiksyre datert juni 20121
hvor de anbefaler en grenseverdi for stoffet lik 10 ppm; 25 mg/m3 og en korttidsverdi på 20 ppm; 50
mg/m3, se Vedlegg 1.
SCOEL viser til studier som rapporterer at irriterende effekter, og andre systemiske effekter, er
fraværende ved konsentrasjoner på 10 ppm og anbefaler slik en 8-timers grenseverdi på 10 ppm.
Med en terskel for irritasjon som er identifisert på 40 ppm, er det usannsynlig at eksponeringer for
eddiksyre gir merkbare irritasjoner på kort sikt, og derfor blir en 15- minutters korttidsverdi på 20 ppm
STEL anbefalt.
SCOEL har ikke anbefalt noen anmerkninger for stoffet.
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4.2.

Kommentarer fra TEAN

SCOEL-dokumentet er datert juni 2012, med siste referanse fra 2009. Det ble gjort søk etter nyere
litteratur ved å søke i databasen PubMed. Studier som supplerer de som SCOEL bruker er omtalt
nedenfor.
I SCOEL-dokumentet er det beskrevet to studier relevante for arbeidsmiljøet og utført med
forsøkspersoner under kontrollerte betingelser. I en studie ble 11 individer (5 menn og 6 kvinner)
eksponert for 5 og 10 ppm eddiksyredamp i 2 timer i et forsøkskammer. Det ble ikke observert noen
effekter på lungefunksjon, hevelse i neseslimhinne, nese luftmotstand eller inflammasjonsbiomarkørene
CRP og IL-6 i plasma. Forsøkspersonene ble også bedt om å vurdere neseirritasjon og økt lukt. Bare 10
ppm-dosen førte til signifikant økt neseirritasjon.
I studie nr. 2 beskrevet i SCOEL-dokumentet ble 24 forsøkspersoner (13 menn og 11 kvinner)
eksponert for henholdsvis 0.6, 5 og 10 ppm eddiksyre over 4 timer. Det var ingen utslag på fysiologiske
indikatorer på irritasjon opp til 10 ppm. Gjennomsnittlig øyeblinkfrekvens var lik i alle
eksponeringskategoriene, men økte i alle gruppene fra start til slutt under eksponeringen.
De kritiske effekter av eddiksyre er irritasjon av øyne og luftveier. Hud- og øyekontakt med eddiksyre
kan gi korrosive skader selv etter kort tid. Fortykning og oppsprekking av hud kan skje ved kronisk
eksponering.
GHS (CLP) klassifisering: Skin Corr 1A (H314)
Det finnes rapporter om personer som har utviklet RADS (reaktiv luftveisdysfunksjon) lignende
symptomer etter høye eksponeringer for eddiksyre knyttet til uhell2,3 Kronisk eksponering for mange
irriterende stoffer er mistenkt å kunne gi økt risiko for yrkesastma selv ved lavere eksponeringsnivåer4,
men det er ukjent om eddiksyre tilhører denne gruppen.
Ved fastsettelse av grenseverdi for korttidseksponering (STEL) velger SCOEL ikke å bruke resultater
fra de kammerstudiene de bruker ved setting av 8-t verdi, som jo var eksponeringer over kort tid.
Isteden bruker de data fra en studie hvor fokus var terskel for lukt kontra irritasjon (for en rekke
stoffer). Eksponeringen skjedde ved at forsøkspersonene sniffet fra en åpning og intensiteten i det
sensoriske stimuli ble vurdert i en gitt skala. SCOEL setter STEL-verdien til ½ av medianverdien for
irritasjonsterskelen for eddiksyre. De har ikke tatt hensyn til spredning i dataene, som var ganske
betydelig.
TEAN finner det ikke nødvendig å endre på de vurderingene som er gjort av SCOEL.

5. Bruk og eksponering
I Norge blir eddiksyre brukt i en rekke produkter, blant annet som surhetsregulerende middel i
næringsmidler, mat og drikke, som oppløsningsmiddel i kjemisk syntese og som avkalkningsmiddel.

5.1.

Opplysning fra Produktregistret

Data fra Produktregisteret er innhentet oktober 2016, og inneholder opplysninger om mengde og bruk
av eddiksyre i deklareringspliktige produkter. Produktregisterdata for eddiksyre viser at stoffet blir brukt
i totalt 275 produkter som utgjør en total netto mengde av produkter lik 3696 tonn (avrundet).
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Det henvises til tabell 5 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) for
eddiksyre.
Tabell 5.

Bransjekoder og beskrivelser av bransjer hvor eddiksyre benyttes og total mengde
forbruk i tonn.

Bransjekode

Beskrivelse av bransjetyper

Netto mengde
(tonn)

01

JORDBRUK OG TJENESTER TILKNYTTET
JORDBRUK, JAKT OG VILTSTELL
HUSDYRHOLD
AKVAKULTUR
UTVINNING AV RÅOLJE OG NATURGASS
ANDRE TJENESTER TILKNYTTET UTVINNING AV
RÅOLJE OG NATURGASS
PRODUKSJON AV NÆRINGS- OG
NYTELSESMIDLER
PRODUKSJON AV DRIKKEVARER
PRODUKSJON AV ØL
PRODUKSJON AV TEKSTILER
PRODUKSJON AV PAPIR OG PAPP
PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG KJEMISKE
PRODUKTER
PRODUKSJON AV JERN OG STÅL
VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV
MOTORVOGNER, UNNTATT MOTORSYKLER
RENGJØRINGSVIRKSOMHET
HELSETJENESTER
VASKERI- OG RENSERIVIRKSOMHET
PRIVAT ANVENDELSE

2,56

01.4
03.2
06
09.109
10
11
11.050
13
17.12
20
24.101
45.2
81.2
86
96.01
PR.1

0,42
23,41
125,16
88,39
40,99
7,25
5,93
1,41
4,936
4367,97
0,42
0,67
6,73
16,52
97,79
1,71

Opplysninger om produkttypekode, produkttype og netto mengde er gitt i tabell 6 for eddiksyre.
Eddiksyre inngår i produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter, utvinning av råolje og naturgass
og andre tjenester i tilknytning til denne utvinningen, produksjon av nærings- og nytelsesmidler,
produksjon av drikkevarer samt til produksjon av papir og papp. I mindre grad anvendes eddiksyre til
produksjon av tekstiler, vedlikehold og reparasjon av motorvogner (unntatt motorsykler) og til
produksjon av jern og stål.
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Tabell 6.

Oversikt over produkttyper med beskrivelser som inneholder eddiksyre og totale
mengder av produktene.

Produkttype

Beskrivelse av produkttype

Netto mengde
(tonn)

A20100
B15120

14,56
86,07

B18100

AVSKALLINGSHINDRENDE MIDLER, GENERELT
DESINFEKSJONSMIDDEL OG ØVRIGE
BIOCIDPRODUKTER FOR PRIVAT ANVENDING
OG FOR ANVENDING INNEN DEN OFFENTLIG
HELSE OG SYKEPLEIE (PT2)
HYGIENEBIOCIDPRODUKTER FOR
VETERINÆRVIRKSOMHET (PT3)
DESINFEKSJONSMIDDEL FOR OVERFLATER SOM
KOMMER I KONTAKT MED MAT OG DYREFOR
(PT4)
BILPLEIEMIDLER, GENERELT

E15100

EMULSJONSHINDRENDE MIDLER, GENERELT

12,58

F05990

ANDRE FARGESTOFFER

5,89

F32300

FILMFREMKALLERE

0,61

K35100

SEMENT/BETONG/MØRTEL

2,7

L05300

ANDRE LABORATORIEKJEMIKALIER

3,37

O25500

ØVRIGE OVERFLATEAKTIVE PRODUKTER

0,93

P05100

PH-REGULERENDE MIDLER, GENERELT

2223,03

P15400

ANDRE INHIBITORER

18,17

P15900

PROSESSREGULERENDE MIDLER, GENERELT

52,72

R10970

VASKEMIDLER (TIL TEKSTIL)

12,29

R10990

ØVRIGE RENGJØRINGSMIDLER

0,78

R20200

KORROSJONSINHIBITOR

142,38

R30100

SYNTESERÅVARER OG MELLOMPRODUKTER

1034,4

B15130
B15140

3,43
81,74
0,46

På grunn av sikkerhetsbestemmelsene i Produktregisteret kan vi ikke gi eksakte opplysninger ut over
denne informasjon.

5.2.

Eksponering og måledokumentasjon

I STAMIs eksponeringsdatabase EXPO er det registrert 74 eksponeringsmålinger for stoffet eddiksyre.
Det er registrert 63 stasjonære og 6 personbårne prøver i tillegg til 5 prøver som er verken registrert
som personbårne eller stasjonære prøver. Prøvene er målt i perioden fra 2001 til 2015 og de er målt
over en periode på 60-995 minutter. Det er ikke registrert målerverdier av de personbårne målingene og
disse kan derfor ikke bli diskutert i denne rapporten.
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5.2.1 Stasjonære prøver
I EXPO er det registrert 63 stasjonære prøver, men av disse er det registrert måleresultater for 39
prøver. Av disse prøvene er arbeidsoperasjon for 7 prøver merket med «ikke arbeidsmiljøprøver», 21
prøver er merket med «ukjent» arbeidsoperasjon og 11 prøver har ikke utfylt arbeidsoperasjon. De
stasjonære målingene er utført i kontorer, korridorer, inne på laboratorier, på verksted, i sliperom, i
barnehager og utenfor og inne i montere for utstoppede dyr.
Alle målingene ligger i intervallet 0,7-93 µg/m3, altså godt under grenseverdi på 25 000 µg/m3 (25
mg/m3).
5.2.1

Prøvetakings- og analysemetode av eddiksyre

I tabell 7 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av eddiksyre presentert.
Tabell 7.

Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av eddiksyre.

Prøvetakingsmetode

Analysemetode

Referanse

Kullrør

Desorpsjon m/HCOOH,
GC-FID 1
Desorpsjon m/0,01 N NaOH,
IC 2

NIOSH-metode 1603 3

Kullrør

OSHA-metode PV 2119 4

1 GC-FID:

Gasskromotografi Flammeionisasjonsdetektor (Flame Ionisation Detector).
IC: Ionekromatografi (Ion Chromatography)
3 NIOSH metoder: NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM) finnes på www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154
4 OSHA metoder: OSHA Sampling and Analytical Methods finnes på www.osha.gov/dts/sltc/methods
2

6. Vurdering
Toksikologiske data for eddiksyre er beskrevet i SCOEL-dokumentet i vedlegg 1, og kommentert av
STAMI (TEAN) i kapittel 4.
De kritiske effekter av eksponering for eddiksyre er irritasjon av øyne og luftveier. Rapporter hevder at
personer som ikke er uvant til eddiksyredamp opplever ekstrem irritasjon i øyne og nese i
konsentrasjoner på 25 ppm eller mer, og konsentrasjoner på 50 ppm anses som uholdbare.
Eksponering for eddiksyre med konsentrasjoner høyere enn 10 ppm over flere år på arbeidsplasser som
produserer vineddik, viser at konsentrasjoner på 20 til 30 ppm ikke er skadelig. På grunnlag av
industriell erfaring blir det rapportert at eksponering på 10 ppm er relativt ikke-irriterende. Disse
dataene støtter innføring av en grenseverdi på 10 ppm, 25 mg/m3 og en korttidsverdi på 20 ppm, 50
mg/m3.
Vurderingene og anbefalingene til foreslått grenseverdi og korttidsverdi gjort av SCOEL støttes av
TEAN og de finner ingen grunn til å endre på disse vurderingene.
Det er vitenskapelig dokumentert at eksponering for eddiksyre har etsende eller irriterende effekt, og er
derfor klassifisert som etsende og irriterende for huden (Skin Corr. 1A., Skin Irrit. 2 og Eye Irrit. 2) og
kan gi alvorlige etseskader på hud og øyne, irritere huden og gi alvorlig øyeirritasjon samt fortykning og
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oppsprekking av hud kan skje ved kronisk eksponering. Etseskadene kan gi ødelagt hud med opptak
som resultat, men gir ikke direkte hudopptak (anmerkning H).
På bakgrunn av kunnskap om at eddiksyre gir overfølsomhet i øynene eller luftveier, og med
forebyggende virkning anbefales en anmerkning A (Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller
allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller
allergi ved hudkontakt).

7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi
På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon og en avveiing mellom de toksikologiske dataene og
tekniske og økonomiske hensyn, foreslås å opprettholde dagens grenseverdi (8 timer) på 10 ppm, 25
mg/m3 for eddiksyre med anmerkning E (EU har fastsatt en grenseverdi).
Tilgjengelige data støtter å innføre en korttidsverdi lik 20 ppm, 50 mg/m3 for eddiksyre og en
anmerkning A.
Anbefalt grenseverdi og anmerkning for eddiksyre:
Grenseverdi (8 timer): 10 ppm, 25 mg/m3
Korttidsverdi (15 min): 20 ppm; 50 mg/m3
Anmerkninger: S (Korttidsverdi), E (EU har fastsatt en grenseverdi) og A (Kjemikalier som skal
betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal
betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt)

8. Nye grenseverdier
Dette kapitlet utarbeides etter at ASD har vedtatt ny grenseverdi.
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