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TRICHLORETHYLEN
Ca. 276.000 arbejdere i EU anslås at være potentielt udsat for 
trichlorethylen. Arbejderne udsættes primært for trichlorethylen 
ved indånding og ved hudkontakt med damp eller væske. Det er 
kræftfremkaldende for mennesker, klassificeret som gruppe 1 ved IARC.  
Trichlorethylen forårsager kræft i bl.a. nyrer og lever hos mennesker.

Hvor opstår risikoen  

Processer med affedtning er den vigtigste årsag til 
erhvervsmæssig udsættelse for trichlorethylen. Den kolde 
manuelle affedtning kan medføre højere udsættelse end 
affedtning med damp. Udsættelse forekommer oftest i 
renserier og industrier, der producerer metalprodukter, 
maskiner og transportudstyr.

Mere om stoffet

Trichlorethylen er en halogeneret alken (umættet 
kulbrinte), der ved stuetemperatur ses som en klar, 
farveløs eller blå fritflydende væske med en æteragtig 
lugt. Det er lidt opløseligt i vand, og er opløseligt i ethanol, 
acetone, diethylether og chloroform. Det er blandbart 
med olie. Trichlorethylen er relativt stabilt, men oxiderer 
langsomt, når det udsættes for sollys i luften.

Det anvendes som et mellemprodukt til fremstilling af 
hydrofluorcarbon-kølemiddel, som affedtningsmiddel 
til metaldele, som et pletfjerningsmiddel i renserier, 
som modifikator i PVC-polymerisering og findes i flere 
aerosolprodukter brugt i husholdningen.

Hvordan kan trichlorethylen påvirke dig

Ved indånding kan det irritere næse, øjne og hals og skade 
nervesystemet. Symptomerne kan omfatte hovedpine, 
kvalme, svimmelhed, døsighed og forvirring. En alvorlig 
eksponering kan også forårsage bevidstløshed. Ved 
hudkontakt kan det forårsage smerte, rødme og hævelser 
i huden. Langvarig eksponering kan forårsage kræft i nyrer 
og lever.

Latensperioden mellem eksponering og trichlorethylen-
relateret kræft varierer fra 18 til 34 år.

Hvad kan du gøre

Arbejdstagerne skal informeres om virkningerne af 
udsættelse for trichlorethylen.

Den bedste løsning er at fjerne stoffet eller forebygge 
udsættelse, f.eks. ved at bruge foranstaltninger som 
lukket anlæg eller anden indkapsling af processen 
for at forhindre produktfrigivelse på arbejdspladsen. 
Brug et ventilationssystem, der er adskilt fra andre 
udsugningsanlæg. Filtrér den forurenede luft, før 
den ledes til det fri. Hvis man ikke på anden måske 
kan sikre tilstrækkelig forebyggelse, skal personlige 
værnemidler benyttes som en sidste udvej. Ved arbejde 
med trichlorethylen kan det være nødvendigt at 
anvende beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj, f.eks. 
handsker, forklæder og støvler. Sørg for at øjenskyl og 
sikkerhedsbruser er til rådighed, hvis der er fare for stænk 
eller anden kontakt. 
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