
FAKTA CHROM VI
Ca. 900.000 arbejdere i EU anslås at blive udsat for hexavalent chrom (Chrom 
VI). Undersøgelser af arbejdstagere i Chromatproduktion, Chromatpigment- og 
Chromgalvaniseringsindustrier, der var beskæftiget i 1980’erne, har vist øget lungekræft 
dødelighed. Alle hexavalente Chromforbindelser klassificeres som kræftfremkaldende i 
gruppe 1 af IARC, hvilket betyder at de er dokumenteret kræftfremkaldende for mennesker. 
Risikoen for at udvikle lunge-, næse- og bihulekræft forøges med mængden af Cr(VI) der 
indåndes og tiden hvor arbejderen er udsat for stoffet.

Hvor opstår risikoen

Påvirkning på arbejdspladsen sker hovedsageligt ved 
svejsning og andre former for ”varmt arbejde” på rustfrit 
stål og andre metaller der indeholder chrom, under 
anvendelse af pigmenter, sprøjtemaling og belægning 
samt ved brug af forkromningsbade. Udsættelsen sker 
på skibsværfter, i byggebranchen samt ved reparation og 
maling af biler, lastbiler, tog og fly.

Mere om stoffet

Chrom VI er en form for metallisk krom. Det produceres 
normalt ved en industriel proces. Chrom metal tilsættes 
stållegeringer for at øge hærdningen og rustbeskyttelsen. 
De største kilder til udsættelse for chrom VI forekommer 
ved ”varmt arbejde” såsom svejsning på stål indeholdende 
krom og sandblæsning samt ved slibning af chrom 
VI-belagte materialer. Chrom VI-forbindelser kan anvendes 
som pigmenter i farvestoffer, maling, trykfarver og plast.

Det kan også bruges som korrosionsmiddel tilsat 
maling, grundere og andre overfladebelægninger. 
Chrom VI-forbindelsens Chromsyre anvendes til at 
galvanisere cgrom på metaldele for at opnå dekorativ eller 
beskyttende belægning. Udsættelse for Chrom VI opstår 
ved indånding, indtagelse af mad eller vand eller ved 
direkte kontakt med huden.

Hvordan kan chrom VI påvirke dig

Indånding af høje koncentrationer af chrom VI kan 
forårsage symptomer som næseflod, nysen, hoste, kløe 
og brændende fornemmelser. Gentagen eller langvarig 
udsættelse kan forårsage sår i næsen,  næseblod og 
beskadigelse af skillevæggen i næsen. Nogle medarbejdere 
bliver allergiske over for hexavalent chrom og får 
astmasymptomer. Langvarig eksponering af luftbåren 
chrom VI kan forårsage lungekræft.

Latenstiden mellem påvirkning og chrom VI- relateret 
lungekræft kan være op til 20 år.

Hvad kan du gøre

Den bedste løsning er at forebygge ved eliminering, 
substitution eller tekniske foranstaltninger, f.eks. ved at 
anvende et mindre farligt materiale eller proces, som 
svejsning med udtrukket flamme, og ved anvendelse af 
ventilationssystemer. Arbejdstagerne skal kende den 
rigtige måde at udføre en opgave på for at minimere 
udsættelsen og for at maksimere forebyggelsen. 
Brug af personlige værnemidler bør være sekundært 
ift. foranstaltninger, der kontrollerer udsættelsen på 
arbejdspladsen.
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