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Denne rapporten omhandler det toksikologiske
grunnlaget og vurderinger, samt tekniske og
økonomiske hensyn for fastsettelse av grenseverdi
for tetrakloreten (C2Cl4).
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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
tetrakloreten. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits (SCOEL) i EU for tetrakloreten1 (se vedlegg), samt vurderinger og kommentarer fra
Toksikologisk Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN).

1. Stoffets identitet
Tetrakloreten og dets molekylformel, synonymer av stoffets navn, stoffets identifikasjonsnummer i
Chemical Abstract Service (CAS-nr.), European Inventory of Existing Commercial chemical
Substances (EINECS-nr. el. EC-nr.) og indekseringsnummer (Indeks-nr.) er gitt i tabell 1.
Strukturformel av tetrakloreten er vist i figur 1.
Tabell 1.

Stoffets navn og identitet.

Navn
Molekylformel
Synonymer
CAS-nr.
EC-nr.
Indeks-nr.

Tetrakloreten
C2Cl4
Tetrakloreten, perkloretylen
127-18-4
204-825-9

602-028-00-4

Figur 1. Strukturformel av tetrakloreten1.

2. Fysikalske og kjemiske data
Det vises til tabell 2 for fysikalske og kjemiske data for tetrakloreten.
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Tabell 2.

Fysikalske og kjemiske data for tetrakloreten.

Kjemisk formel
Molekylvekt (g/mol)

C2Cl4

Fysisk tilstand
Smeltepunkt (°C)
Kokepunkt (°C)
Løselighet i vann (25 oC)
Løselighet i eter og alkohol (20 °C)

Fargeløs væske med eterlignende lukt

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow)

3,4
1,9

165,85
-22
121
Lite løselig i vann (15 mg/l)
Løselig i de fleste organiske løsningsmidler

Damptrykk ved 20 °C (kPa)
Damptetthet (air = 1) (g/cm3)
Tetthet (20 oC) (g/cm3)
Omregningsfaktor (20 °C, 101 kPa)

2.1

5,7
1,623
1 ppm = 6,89 mg/m3 1 mg/m3 = 0,145 ppm

Forekomst og bruk

Tetrakloreten produseres ved oksyklorering, klorering og/eller dehydrokloreringsreaksjoner av
hydrokarboner eller klorerte hydrokarboner i lukkede systemer. Den mest vanlige metode er klorering
av propylen og oksyklorering av 1,2-diklorethan. Hovedbruk av tetrakloreten er innen tørr-rensing og
som kjemikalieintermediat. Annen bruk i EU er i metallrensing og ekstraksjonsprosesser. Mindre bruk
er som oppløsning- og rensemiddel, og som ingrediens i varmeoverføringsmedia.
I EU regnes at rundt 164.000 tonn ble produsert i 1994, selv om Eurochlor’s* estimat over salg av
stoffet bare var 100.000 tonn tidlig på 90-tallet, med fall til 80.000 tonn i 2004. Reduksjonen kan blant
annet skyldes mindre bruk, bedre emisjonskontroll, og mer (bedre) resirkulering av løsemidlet.
Mengden tetrakloreten brukt i tørrensing anses være bare 10% i forhold til hva det var 20 år siden.
*
(http://www.eurochlor.org/consumption).

3. Grenseverdier
3.1.

Nåværende grenseverdi

Nåværende grenseverdi i Norge for tetrakloreten er: 6 ppm (40 mg/m3) med anmerkning H, K og R,
fastsatt i 2000.

3.2.

Grenseverdi fra EU

Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår for tetrakloreten i sitt kriteriedokument fra juni
2009: IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value): 20 ppm, 138 mg/m3 og STEL (Short
Time Exposure Level) på 40 ppm, mg/m3., og anmerkning «Skin».
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3.3.

Grenseverdier fra andre land og organisasjoner

Tabell 3 nedenfor angir grenseverdier i andre land, med kilder angitt som fotnoter under tabell.
Tabell 3.

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

Land
Organisasjon

Grenseverdi Korttidsverdi
(8 timer)
(15 min)
ppm, mg/m3

Anmerkning
Kommentar

ppm, mg/m3

Sverige1

10, 70

25, 170

C (Kreftfremkallende), V (Veiledende
korttidsverdi)

Danmark2

10, 70

-

H (hudopptak), K (kreftfremkallende)

Finland3

10,70

-

-

Storbritannia4

50, 345

100, 689

-

Nederland5

20, 138

40, 275

ACGIH, USA6

25, 170

100, 685

-

-

-

-

10, 69

-

II(2) (Stoffer med systemisk effekt), Skin, C
(Ceil, bindende grenseverdi)

10, 69

40, 275

EU (grenseverdi i EU), H (hudopptak), Y (Liten
risiko for reproduksjonsskade hvis grenseverdier
overholdes)

NIOSH,

USA6

Tyskland,

MAK6

Tyskland, Myndighetene7

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

http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx;
http://www.ser.nl/en/grenswaarden/2%20butyne%201%204%20diol.aspx
5

6 Guide

to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2017.
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
7 Baua,

3.4.

Stoffets klassifisering

Tetrakloreten er i henhold til CLP 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.
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Tabell 4.

*

Fareklasser, farekategori med forkortelse, merkekoder og faresetninger for tetrakloreten *

Fareklasse, Farekategori, Forkortelse

Merkekode

Faresetning

Kreftfremkallende, kategori 2
Carc.2
Farlig for vannmiljøet, kronisk, kategori 2
Aquatic Chronic 2

H351

Mistenkes for å kunne forårsake
kreft
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i
vann.

H411

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 beskrive 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 fremmet forslag til biologisk grenseverdi (BLV) for tetrakloreten på 0,4 mg/l blod.

4. Toksikologiske data og helseeffekter
4.1.

Anbefaling fra SCOEL

EUs vitenskapskomite (SCOEL) har utarbeidet kriteriedokumentasjon1 for tetrakloreten datert hvor de
anbefaler en grenseverdi for stoffet lik 20 ppm, 138 mg/m3, STEL (korttidsverdi): 40 ppm, 275 mg/m3
og anmerkning Skin (se vedlegg).

4.2.

Kommentarer fra TEAN

SCOEL-dokumentet er fra 2009 og er hovedsakelig basert på et NEG-DECOS-kriteriedokument fra
2003 og DECOS-tillegg fra 2004. Siste litteraturreferanse er fra 2008. Det er innhentet evalueringer fra
ECHA (2014)2, IARC (2014)3, ATSDR (2014)4, ECSA (2015)5, NTP-ROC (2016)6, MAK (2017)7 og
EPA (2017)8. Det ble i tillegg gjort søk i PubMed etter nyere litteratur.
Tetrakloreten absorberes lett ved inhalasjon, hudkontakt eller oralt. Stoffet metaboliseres langsomt, og
akkumuleres i fettvev som uendret substans. Eliminasjon skjer hovedsakelig (95%) ved utånding av
uendret substans. På grunn av den langsomme metabolismen, og lagring av tetrakloreten i fettvev,
anbefaler SCOEL biologisk grenseverdi ved testing 16 timer etter eksponering.
SCOEL vurderer effekter på nyre og lever som kritisk effekt ved kronisk eksponering av forsøksdyr,
mens den sentralnervøse effekten av tetrakloreten blir vurdert som den kritiske effekten hos menneske.
TEAN vil presisere at den sentralnervøse effekten bør betraktes som den kritiske effekten av
tetrakloreten.
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SCOEL har basert sitt forslag på en samlet vurdering av studiene som omhandler nevrotoksisitet, og
refererer til NEG-DECOS (2003).
MAK7 har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på en studie som viser små, men signifikante effekter på
VEP («visual evoked potentials» – nervesignaler utløst av synsstimuli – avleses ved hjelp av
elektroencefalogram (EEG)).
ATSDR4 har i et utkast til toksikologisk profil for tetrakloreten foreslått et «minimum risk level (MRL)»
på grunnlag av farvesynstester. MRL er et estimat for daglig eksponeringsnivå av et stoff som mest
sannsynlig vil være uten særlig risiko for uønskede effekter. Denne verdien brukes ikke til å fastsette
grenseverdier.
Den norske grenseverdien (2000) ble også i sin tid satt på grunnlag av studier av farvesyn hos ansatte i
renserier, som SCOEL i sin vurdering ikke har vektlagt på grunn av svakheter ved studiene. Den norske
grenseverdien er dermed lavere enn den som er foreslått av SCOEL.
Det er nylig (2016) kommet en studie (på italiensk) av 38 ansatte i tørr-renserier og 60 kontroller, hvor
renseriarbeiderne scoret statistisk signifikant dårligere enn kontrollene på «Index Confusion Chromatic»
(farveforvirringsindex)9. Scoringen syntes å være svakest hos den gruppen med høyest eksponering for
tetrakloreten.
Det var ingen forskjell mellom gruppene på «Visual Acuity in Contrast»-test. Eksponeringsnivåene var
under gjeldende grenseverdi i Italia. Gjennomsnittseksponeringen var 16.9 mg/m3 (2.45 ppm) hos
renseriarbeiderne, og 26.8 mg/m3 (3.89 ppm) i gruppen med høyest eksponering9. Selv om dette også
er en liten studie, synes den å kunne støtte tidligere funn av at tetrakloreten på relativt lave nivåer av
eksponering kan ha effekter på farvesynet.
Det er ikke tilstrekkelig evidens til at man konkludere om hvorvidt eksponering for tetrakloreten kan gi
en økt risiko for spontanabort. Observerte effekter på foster i dyreforsøk er oppfattet som sekundært
til maternell toksisitet.
IARC monografi 106 (2014)3 klassifiserer tetrakloreten i gruppe 2A (sannsynlig kreftfremkallende), på
grunnlag av sikker evidens for øket kreftrisiko hos dyr, og begrenset evidens for kreftrisiko hos
mennesker. Det er ikke holdepunkter for at stoffet er genotoksisk. Stoffet er registrert i NTP-ROC146
som “Reasonably Anticipated To Be Human Carcinogen”. I GHS-systemet [1] er tetrakloreten
klassifisert som Carc 2 (suspected of causing cancer).
Med tanke på IARCs klassifisering av stoffet som sannsynlig kreftfremkallende, må det ses som en
fordel å holde eksponeringen så lav som mulig. Det vil være naturlig at tetrakloreten gis anmerkning for
kreftfare.
Med tanke på akutteffekter på sentralnervesystemet er det relevant med en korttidsverdi.
Hudopptak er trolig betydelig, og TEAN anbefaler en hudnotasjon.

9

5. Bruk og eksponering
5.1.

Opplysning fra Produktregistret

Data fra Produktregisteret er innhentet oktober 2016, og inneholder opplysninger om mengde og bruk
av tetrakloreten i 4 deklareringspliktige produkter. Netto maksimal mengde av tetrakloreten i disse
produktene utgjør 4,695 tonn.
Tetrakloreten brukes hovedsakelig som rensemiddel innen vask og renserivirksomhet, og som
avfettingsmiddel og rensemiddel innen petroleumsindustri og i motorkjøretøyverksteder.
Det henvises til tabell 5 for detaljert oversikt over bransjebeskrivelser med tilhørende bransjekode for
de produkter det kan rapporteres på, og total mengde utgjør 4,5 tonn.
Tabell 5.

Oversikt over bransjer hvor tetrakloreten benyttes og mengde forbruk i tonn.

Bransjekode
19.2
96.01

Beskrivelse
Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
Vaskeri- og renserivirksomhet

Maksimal mengde
(tonn)
2,8
1,7

Opplysninger om produkttypekode, produkttype og maksimal mengde (over 0,4 tonn) er gitt i tabell 6
nedenfor.
Tabell 6.

Oversikt over produkttyper som inneholder tetrakloreten og maksimale mengder.

Produkttypekode
R10100, B18100 og
R10990
R10970

Produkttype
Avfettingsmidler, bilpleiemidler og øvrige
renholdsmidler
Vaskemidler (til tekstil

Maksimal mengde
(tonn)
2,995
1,7

På grunn av sikkerhetsbestemmelsene i Produktregisteret kan vi ikke gi eksakte opplysninger ut over
informasjon gitt i tabellene 5 og 6.

5.2.

Eksponering og måledokumentasjon

Eksponeringene i arbeidslivet i Norge oppgis hovedsakelig å være ved renserier og innen industri som
beskrevet i avsnitt 5.1.
5.2.1. EXPO- data
Det er totalt registrert 1171 målinger av tetrakloreten i STAMIs eksponeringsdatabase EXPO fra 1983
og fram til i dag. Fra 2000 til 2011 (måledata etter siste revisjon av tetrakloreten) er det registrert 64
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målinger, som er de data som behandles i dette dokument. Rundt halvparten av disse er fra vask- og
renserivirksomhet (29 prøver).
Øvrige prøver er tatt ved produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler (12), ved
innsamling av avfall (8), innen oljeindustri (kun 6), og diverse andre målinger (9).
Tabell 7.

Målinger innen ulike bransjer og arbeidsoppgaver.

Bransje/arbeidsoppgaver
Vask- og renserivirksomhet
Produksjon av såpe og vaskemidler
Innsamling av avfall
Oljeindustri og andre målinger

Måleområde, minste – høyeste verdi
(antall prøver i parentes)
0,40 – 22,3 (29)
0,01 – 2,54 (13)
0,04 – 2,77 (8)
0,01 - 10,8* (15)

Gjennomsnittsverdi
4,85
0,29
1,02
1,3

*En enkel toppverdi

Det er kun innen vask- og renserivirksomhet at dagens grenseverdi overskrides i enkeltprøver (ikke av
gjennomsnittsverdi), og kun i 1 av 4 registrerte måleserier i perioden. Tektrakloreten er imidlertid under
utfasing i denne bransjen ut fra miljøhensyn, og bruken av stoffet forventes å gå ned.
5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode
I tabell 8 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av tetrakloreten presentert.
Tabell 8.

Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av tetrakloreten.

Prøvetakingsmetode
Kullrør
Diffusjonsprøvetaker (SKC 575)
* FID:

Analysemetode
Desorpsjon m/GC-FID*
Desorpsjon m/GC-FID*

Referanse
OSHA -metode**
OSHA -metode**

Flame Ionisation Detector (Flammeionisasjonsdetektor)
/toc.html

** www.osha.gov/dts/sltc/methods

6. Vurdering
Den sentralnervøse effekten betraktes som den kritiske effekten av tetrakloreten av SCOEL og TEAN.
Dette var også grunnlaget for fastsettelsen av grenseverdien i 2000. Grenseverdien ble da redusert fra
20 ppm til 6 ppm. Også kreftfremkallende effekt, reproduksjonsskadelig effekt og effekt på lever og
nyre ble den gang vurdert10, sammen med data fra Produktregisteret og måledata fra Stami og
Arbeidstilsynet.
Den norske grenseverdien (2000) ble også i sin tid satt på grunnlag av studier av farvesyn hos ansatte i
renserier, som SCOEL ikke har vektlagt på grunn av svakheter ved studiene, men TEAN mener man
kan finne grunnlag for støtte for dette i en italiensk studie fra 20169 om effekter på farvesynet.
TEAN angir at det ikke er tilstrekkelig evidens til at man konkludere om hvorvidt eksponering for
tetrakloreten kan gi en økt risiko for spontanabort. Observerte effekter på foster i dyreforsøk er
oppfattet som sekundært til maternell toksisitet.
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Det ble imidlertid i forbindelse med grenseverdi-fastsettelsen i 200010 vurdert undersøkelser som kunne
indikere at tetrakloreten kan ha negativ effekt på menneskets reproduksjon, anmerkningen R vurderes
derfor fortsatt beholdt.
IARC3 klassifiserer tetrakloreten i gruppe 2A (sannsynlig kreftfremkallende), ut fra begrenset evidens
for kreftrisiko hos mennesker, og dette legges også til grunn i vurdering av grenseverdier i Norge.
Helsefaren forbundet med tetrakloreten gir grunnlag for å begrense eksponeringen for stoffet i
arbeidslivet. Den norske grenseverdien har vært gjeldende siden 2000, og det er ikke grunnlag for å
endre denne, på grunn av effektene på sentralnervesystemet og farvesyn, og særlig på grunn av de
mulige kreftfremkallende egenskapene ved stoffet, men også av hensyn til øvrige helseeffekter av
tetrakloreten og bruken og eksponeringen i Norge.
Som det framgår av avsnitt 5 er bruken i Norge begrenset, den angår få antall bransjer og virksomheter,
og nivå av forurensninger er relativt lavt, og skal tilstrebes redusert så mye som mulig. Dette i henhold
til gjeldende norsk arbeidsmiljølovgivning som angir at nivå av eksponering skal reduseres til et
minimum gjennom iverksettelse av egnede tiltak (jf forskrift om utførelse av arbeid § 3-8 første ledd
bokstav d).
Miljødirektoratet har i perioden 2008 – 2010* hatt særskilt innsats overfor renseribransjen, som kan ha
bidratt til at bruken av tetrakloreten i renseribransjen reduseres i Norge framover på grunnlag av
substitusjonsplikten i kjemikalielovgivningen. Dette kan innebære at denne bransjen vil berøres i
mindre grad av grenseverdifastsettelsen i framtiden. Måledata fra Stami tilsier også at dette også gjelder
for øvrige berørte bransjer. Dette også ut fra at det ikke foreslås endring i dagens grenseverdi.
*
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2385/ta2385.pdf
SCOEL har anbefalt en STEL på 40 ppm på grunnlag av studiene til Stewart et al. (1961)1 and Rowe et
al. (1952)1, men det er et begrenset (og eldre) datagrunnlag for fastsettelse av denne korttidsverdi. På
grunnlag av påviste akutteffekter på sentralnervesystemet, samt irritasjonseffekter og mulige effekter på
lever og nyrer, er det relevant med en korttidsverdi, med en overskridelsesfaktor på 3 i forhold til
foreslått grenseverdi. Grunnlaget for den foreslåtte verdi er også at grenseverdien i Norge er lavere enn
SCOEL’s anbefalte verdi. På dette grunnlag foreslås heller ingen biologisk grenseverdi for tetrakloreten
i Norge.

7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi
På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon og en avveiing mellom de toksikologiske dataene og
data om forekomst og bruk i Norge (dvs. tekniske og økonomiske hensyn), foreslås at dagens
grenseverdi over 8 timer opprettholdes, og at det innføres ny korttidsverdi, med anmerkninger H, K og
R, samt E og S for tetrakloreten.
Forslag til ny grenseverdi:
Grenseverdi (8-timers TWA): 6 ppm, 40 mg/m3
Korttidsverdi (15 min): 18 ppm, 120 mg/m3
Anmerkninger: H (hudopptak), K (kreftfremkallende) og R (reproduksjonsskadelig), E (EU
har fastsatt grenseverdi for stoffet) og S (korttidsverdi).
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8. Ny grenseverdi
Dette kapitlet utarbeides etter at ASD har fastsatt den nye grenseverdien.
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10. Vedlegg: SCOEL
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