
FAKTA BENZEN
Benzen er klassificeret som et kræftfremkaldende stof i gruppe 1, hvilket betyder 
at det anses som en dokumenteret årsag til kræft hos mennesker. Forbindelsen 
mellem benzen og kræft handler i høj grad om leukæmi og andre kræftformer i 
blodet. Mennesker bliver hovedsageligt udsat for stoffet gennem indånding af luft 
indeholdende benzen. Benzen kan også absorberes gennem huden ved kontakt 
med en kilde som fx benzin, men fordi flydende benzen fordamper hurtigt, er 
dette mindre almindeligt.

Hvor opstår risikoen  

Arbejdere i industrier, der fremstiller eller bruger benzen, 
kan blive udsat for dette kemikalie. Disse omfatter 
gummiindustrien, kemiske anlæg, skoproducenter 
og benzin-relaterede industrier. Benzen bruges også 
til at fremstille visse typer smøremidler, farvestoffer, 
rengøringsmidler, lægemidler og pesticider. Andre 
personer, der kan blive udsat for benzen på 
arbejdspladsen, er stålarbejdere, trykkeriarbejdere, 
laboratorieteknikere, ansatte på benzinstationer og 
brandmænd.

Mere om stoffet

Benzen er et farveløst eller lysegult flydende kemikalie ved 
stuetemperatur. Det fordamper hurtigt, når det udsættes 
for luft. Det bruges primært som opløsningsmiddel i 
kemiske og farmaceutiske industrier, som et råmateriale 
eller et mellemprodukt i syntesen af adskillige kemikalier, 
herunder plast, smøremidler, gummi, farvestoffer, 
lægemidler og pesticider. Benzen fremstilles ved både 
naturlige og menneskeskabte processer.

Det er en naturlig bestanddel af råolie og benzin (og derfor 
også i udstødning fra motorkøretøjer) samt cigaretrøg. 
Andre naturlige kilder omfatter gasudslip fra vulkaner og 
skovbrande

Hvordan kan benzen påvirke dig

Akut påvirkning ved indånding af benzen i høje doser 
kan medføre symptomer som hovedpine, svimmelhed, 
døsighed og rystelser. Benzen kan også være moderat 
øjen- og hudirriterende. Længerevarende udsættelse for 
benzen beskadiger hovedsageligt knoglemarven, som 
er de bløde, indre dele af knoglerne, hvor nye blodceller 
dannes. Dette kan resultere i anæmi (et lavt antal røde 
blodceller), som kan få en person til at føle sig svag og træt, 
et lavt antal hvide blodceller, som kan nedsætte kroppens 
evne til at bekæmpe infektioner, og forskellige former for 
leukæmi. Personer, der har oplevet behandlingskrævende 
benzenforgiftning, viser en markant øget risiko for at dø 
af leukæmi. Rygning øger risikoen, da cigaretrøg er en 
væsentlig kilde til udsættelse for benzen. 

Latenstiden mellem påvirkning og benzenrelateret kræft 
varierer fra 1 til 10 år.

Hvad kan du gøre

Nedsæt altid udsættelsen for benzen til det lavest mulige 
niveau. Informer arbejdstagerne om risici og forebyggende 
foranstaltninger. Den bedste løsning er at forebygge 
udsættelse gennem eliminering eller substitution, 
for eksempel ved at erstatte benzen med et andet 
opløsningsmiddel eller indkapsle benzenkilden. Sørg for at 
bruge de rigtige personlige værnemidler.
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