
FAKTA HYDRAZIN
I EU anslås omkring 2,1 millioner arbejdere potentielt at være udsat for 
hydrazin. Den primære erhvervsmæssige potentielle udsættelse for 
hydrazin er gennem indtagelse, indånding og hudkontakt. Hydrazin er 
kræftfremkaldende for mennesker, klassificeret som Gruppe 2B af IARC, 
dvs. muligvis kræftfremkaldende hos mennesker. Det kan øge risikoen for 
lunge- og tarmkræft med potentiel mutation af DNA.

Hvor opstår risikoen

Hydrazinudsættelse er dokumenteret i papir-, 
dækfremstillings-, våben- og rumfartsindustrien, hvor 
hydrazin produceres eller anvendes.

Mere om stoffet

Hydrazin er en farveløs olieagtig væske ved 
stuetemperatur med en gennemtrængende 
ammoniaklignende lugt. Det er blandbart med methyl-, 
ethyl-, propyl- og butylalkoholer, let blandbart med 
kulbrinter og halogenerede kulbrinter, og er uopløseligt i 
kloroform og ether. Det anvendes primært som et kemisk 
mellemprodukt til fremstilling af landbrugskemikalier 
og kemiske blowing agents, som korrosionshæmmer, 
vandbehandlingskemikalie og til raketbrændstof.

Hvordan kan hydrazin påvirke dig

Symptomerne på akut (kortvarig) udsættelse for høje 
niveauer af hydrazin kan omfatte irritation af øjne, næse 
og hals, svimmelhed, hovedpine, kvalme, lungeødem 
samt epileptiske anfald og koma hos mennesker. 
Akut udsættelse kan også skade lever, nyrer og 
centralnervesystemet hos mennesker. Væsken er ætsende 
og kan forårsage dermatitis (eksem) ved hudkontakt. 
Langvarig udsættelse kan forårsage lunge- eller tarmkræft.

Hvad kan du gøre

Arbejdstagerne skal informeres om virkningerne af 
udsættelse for hydrazin.
Forebyggelsesforanstaltningerne omfatter lukkede 
processer, procesventilation og rumventilation. Andre 
foranstaltninger omfatter oplæring og instruktion af 
medarbejderne, overvågning af den kemiske koncentration 
i luften om nødvendigt, etablering af øjenskyllestationer 
og nødbrusere, afvaskning af kroppen i slutningen af 
arbejdsskiftet og forbud mod at spise, ryge eller drikke i 
områder hvor der håndteres kemi. Hvis man ikke på anden 
måske kan sikre tilstrækkelig forebyggelse, skal personlige 
værnemidler benyttes som en sidste udvej. Ved arbejde 
med hydrazin kan det fx være nødvendigt at anvende 
åndedrætsværn, sikkerhedsbriller, uigennemtrængelige 
handsker og særligt arbejdstøj. 
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