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Den primære udsættelse for vinylchlorid forekommer ved 
indånding. Langvarig udsættelse kan forårsage kræft i leveren, 
hjernen, blodet og lungerne. Vinylchlorid er klassificeret som 
kræftfremkaldende i gruppe 1 af IARC, hvilket betyder, at det 
anses som en dokumenteret årsag til kræft hos mennesker.

Hvor opstår risikoen 

Den almindelige erhvervsmæssige udsættelse for 
vinylklorid er ved indånding, der primært forekommer 
i vinylchlorid / PVC anlæg og i PVC-forarbejdningsanlæg 
(herunder emballering, opbevaring og håndtering af 
vinylchlorid). Brancher med risiko er fremstilling af 
industrielle kemikalier, plastprodukter, metalprodukter 
eller maskiner. Risikoen er dog også til stede i erhverv der 
er knyttet til transport og byggeri.

Mere om stoffet

Vinylchlorid er en farveløs gas, der brænder let. Det 
forekommer ikke naturligt og fremstilles industrielt til 
kommerciel anvendelse. Vinylklorid anvendes primært 
til fremstilling af polyvinylchlorid (PVC); PVC bruges til 
at lave en række plastprodukter, herunder rør, tråd og 
kabelbelægninger og emballagematerialer. Vinylchlorid 
findes også som forbrændingsprodukt i tobaksrøg.

Hvordan kan vinylchlorid påvirke dig

Akut udsættelse for vinylchlorid kan føre til symptomer, 
der omfatter svaghed, svimmelhed, træthed, vægttab, 
følelsesløshed og prikkende fornemmelser i arme og ben 
samt synsforstyrrelser og kan i alvorlige tilfælde føre 
til koma og død. Det kan også irritere øjnene, huden, 
slimhinderne og luftvejene. Ved lave udsættelsesniveauer 
er kroppen i stand til at nedbryde vinylklorid og udskille 
det i urinen. Langvarig udsættelse kan forårsage 
permanent leverskade og leverkræft, neurologiske eller 
adfærdsmæssige symptomer og ændringer i hud og 
knoglerne i hånden. 

Latensperioden mellem påvirkning og vinylkloridrelateret 
kræft varierer stærkt afhængigt af de forskellige 
kræfttyper.

Hvad kan du gøre 

Udføre en risikovurdering af arbejdet, så det bliver 
fastslået hvornår der skal træffes foranstaltninger. 
Informere arbejderne om risici, obligatoriske forebyggende 
foranstaltninger og egnede personlige værnemidler. Visse 
former for anvendelse af vinylchlorid kræver godkendelse 
efter kræftbekendtgørelsen.

Bedste løsning er at forebygge ved eliminering eller 
substitution, for eksempel ved at erstatte vinylchlorid 
med et andet ikke-kræftfremkaldende stof, installere 
ventilationssystemer eller lukke processerne inde. Sørg 
for, at der anvendes egnede personlige værnemidler og 
tøj som f.eks. sikkerhedsbriller, kemikalieresistent tøj og 
handsker (kemikalieresistente) og åndedrætsværn. 
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