
 

Säkerhetsdatablad 
(enligt förordning EG 1907/2006, EG 1272/2008 och EG 453/2010) 

Produktnamn: Granuscan Colour PU 
Version 5.0  | Reviderad den: 2018-01-01 sida 1 av 8 

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 
1.1 Produktbeteckning Blandning 

Huvudbeståndsdel 
CAS-nr 
Reach-nr: Kemiskt namn/synonym 

Handelsnamn 

1.2 Relevanta identifierade använd-
ningar av ämnet eller blandningen och 
användningar som det avråds från 

1.3 Närmare upplysningar om den 
som tillhandahåller 
säkerhetsdatablad 

Telefonnr: 
Faxnr: 

E-postadress till ansvarig för detta 
säkerhetsdatablad: 
1.4 Nödnummer 

Kvarts 
14808-60-7 
Undantaget enligt bilaga V.7. 
Granuscan Colour PU är en beredning av monokristallin kiseldioxid 
(kvarts, SiO2) med beläggning av oorganiska och organiska pigment 
samt organiskt bindemedel 
(härdat PUR-harts) i varierande mängd. 
Granuscan Colour PU 

Huvudsaklig tillämpning - ej uttömmande förteckning: 
Fyllnadsmedel, kompositer, golv 

Scanmineral 
Heljesvägen 10 
437 36 Lindome 
Sverige 

+46 31 99 49 70 
+46 31 99 48 70 

info@scanmineral.se 

Ring ditt lokala nödnummer 

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 

Scanmineral Heljesvägen 10,437 36 Lindome, +46 31 99 49 70 info@scanmineral.se 

2.1 Klassificering av 
ämnet eller blandningen 

Förordning (EG) 1272/2008: 

2.2 Märkningsuppgifter 
2.3 Andra faror 

Produkten klassificeras inte som farlig enligt definitionen i förordning EG 1272/2008 
eller i direktiv 67/548/EEG. 
Beroende på typ av hantering och användning (t.ex. slipning, torkning) kan 
luftburen kristallin kvarts bildas. Långvarig och/eller omfattande inandning av fin 
fraktion av kristallin kvarts kan orsaka lungfibros, även kallat silikos. De första 
symptomen på silikos är hosta och andnöd. Yrkesmässig exponering för kristallin 
kvarts ska övervakas och kontrolleras.  
 
Produkten ska hanteras med försiktighet för att undvika dammbildning. 

 
Ingen klassificering 
Produkten innehåller mindre än 1 % fin fraktion av kristallin kvarts, som 
klassificeras som STOT RE1. 
inget 
Produkten är inget organiskt ämne och uppfyller inte kriterierna för PBT 
eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till REACH-förordningen. 
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AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM 
BESTÅNDSDELAR 

 

Namn 
Mängd 

Viktprocent CAS-nr EG-nr 

Klassificering 
enligt 

(EG) 1272/2008 Reach-nr 

Kvarts >91 14808-60-7 238-878-4 ej klassificerad 
Undantagen i enlighet med 

bilaga V.7 
Pigment <5 olika oorganiska/organiska pigment 

Bindemedel <3 polyuretanbaserat bindemedel, härdat 

Föroreningar Produkten innehåller mindre än 1 % fin fraktion av kristallin kvarts, som 
klassificeras som STOT RE1. 

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Kontakt med ögonen 

Inandning 
Förtäring 
Hudkontakt 
4.2 De viktigaste symptomen 
och följderna, både akuta och 
fördröjda 
4.3 Angivande av omedelbar 
medicinsk behandling och 
särskild behandling som 
eventuellt krävs 

Skölj med mycket vatten och uppsök läkare om irritationen 
kvarstår. 
Den exponerade personen bör flyttas till en plats med frisk luft. Inga åtgärder 
vid första hjälpen krävs. 
Inga särskilda åtgärder vid första hjälpen krävs. 
Inga akuta eller fördröjda symptom eller effekter har observerats. 

Inga särskilda åtgärder krävs. 

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
5.1 Släckmedel 
5.2 Särskilda faror som ämnet 
eller blandningen kan medföra 
5.3 Råd till 
brandbekämpningspersonal 

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, 
skyddsutrustning och 
åtgärder vid nödsituationer 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 
6.3 Metoder och material för 
inneslutning och sanering 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 

Förebygg bildandet av luftburet damm. Vid långvarig exponering för luftburet 
damm eller höga nivåer av damm ska en skyddsmask som uppfyller EN 149 och 
nationell lagstiftning användas. Använd personlig skyddsutrustning enligt 
nationell lagstiftning. 
Inga särskilda krav. 
Undvik torrsopning och spraya vatten eller använd dammsugare för 
att förhindra att luftburet damm bildas. Använd personlig skyddsutrustning 
enligt nationella bestämmelser. 
Se avsnitt 8 och 13. 

Scanmineral Heljesvägen 10,437 36 Lindome, +46 31 99 49 70 info@scanmineral.se 

Inga särskilda släckmedel krävs. 
Ej brännbart. Ingen skadlig termisk nedbrytning. 

Inget särskild skydd krävs vid brandbekämpning. 
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AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 
7.1 Skyddsåtgärder för 
säker hantering 

7.2 Förhållanden för 
säker lagring, inklusive 
eventuell oförenlighet 
7.3 Specifik 
slutanvändning 

Förebygg bildandet av luftburet damm. Se till att det finns frånluftsventilation där 
luftburet damm bildas. Om ventilationen är bristfällig ska lämpligt andningsskydd 
användas. Hantera förpackade produkter försiktigt så att de inte spricker. Om du 
behöver råd om säkra metoder för hantering, kontakta leverantören eller läs 
informationen i vägledning om god praxis som anges i avsnitt 16. 
Det är förbjudet att äta, dricka och röka på arbetsområdet. Tvätta händerna innan du 
går in i områden där livsmedel konsumeras. Ta av förorenade kläder och 
skyddsutrustning. 
Tekniska åtgärder/säkerhetsåtgärder: Minimera bildandet av luftburet damm 
och förhindra spridning i vinden vid lastning och urlastning. Håll förpackningarna 
stängda och förvara förpackade produkter så att de inte spricker. 
Om du behöver råd om särskild användning, kontakta leverantören eller 
läs informationen i vägledning om god praxis som anges i avsnitt 16. 

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD 
8.1 Kontrollparametrar 

Yrkeshygieniskt gränsvärde 

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen ska följas för alla typer av 
luftburet damm (t.ex. total mängd damm, respirabelt damm, damm från 
respirabel kristallin kvarts). 
OEL (yrkeshygieniskt gränsvärde) för respirabel kristallin kvarts finns bifogat för 
samtliga EU-länder. För motsvarande gränsvärden i andra länder, kontakta 
behörig yrkeshygieniker eller den lokala tillsynsmyndigheten. 
EU-BOELV enligt direktiv 2004/37/EG 
Damm från respirabel kristallin kvarts: 0,1 mg/m3 tidsvägt genomsnitt under 8 
timmar 

8.2 Begränsning av 
exponeringen 
8.2.1 Lämpliga tekniska 
kontrollåtgärder 

Minimera bildandet av luftburet damm. Använd inneslutning av processer, 
punktutsug eller andra tekniska hjälpmedel för att hålla de luftburna 
dammnivåerna under de angivna gränsvärdena. Om arbetet genererar damm, 
ångor eller dimma ska ventilation användas för att hålla exponeringen för 
luftburna partiklar under gränsvärdena. Tillämpa organisatoriska åtgärder, som 
t.ex. avskiljning av dammiga områden. Ta av och tvätta förorenade kläder. 

8.2.2. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning 
Använd skyddsglasögon med sidoskydd när det finns risk för att saker tränger in i 
ögat t.ex. glasögon enligt EN 166). Kontaktlinser ska inte användas vid arbete med 
den här produkten. 
Inga särskilda krav. För händer se nedan. Lämpligt skydd (t.ex. skyddskläder, 
barriärkräm) rekommenderas för arbetstagare med dermatit eller känslig hud. 
 
Lämpligt skydd (t.ex. handskar enligt EN 374, barriärkräm) rekommenderas för 
arbetstagare med dermatit eller känslig hud. Tvätta händerna efter varje 
arbetspass. 
 
Vid långvarig exponering för luftburna koncentrationer av damm ska andningsskydd 
användas som uppfyller europeisk eller nationell lagstiftning (t.ex. enligt SS-EN 
149). 
Användning av andningsskydd   (FP2-FP3) rekommenderas. Se EN 143:2000 
andningsskydd   - partikelfilter 

8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen Undvik spridning med vinden. 
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Skydd av ögon/ansikte 

Hudskydd 

Handskydd 

Andningsskydd 
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AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA 
EGENSKAPER 

       
 

Utseende 
Lukt 
Lukttröskel  
pH i vatten (100 g/l, 20 °C) 
Smältpunkt/fryspunkt 
Kokpunkt Flampunkt 
Avdunstningshastighet 
Brandfarlighet 
Explosionsgräns 

Ångtryck Ångdensitet 
Relativ densitet 

Fast 
luktfri 
ej tillämpligt eftersom ämnet är luktfritt 
4-7 
>1 600 °C 
ej tillämpligt (fast med en smältpunkt > 1 600 °C) 
ej tillämpligt (fast med en smältpunkt > 1 600 °C) 
ej tillämpligt (fast med en smältpunkt > 1 600 °C) 
ej brandfarligt 
icke explosivt (innehåller inga kemiska strukturer som associeras med 
explosiva egenskaper) 
ej tillämpligt (fast med en smältpunkt > 1 600 °C) 
ej tillämpligt (fast med en smältpunkt > 1 600 °C) 
2,6 g/cm3 

Löslighet i vatten  
I fluorvätesyra 

Partialkoefficient n- 
oktanol/vatten 
Flampunkt 

Sönderdelningstemperatur 

Viskositet 

Explosiva egenskaper 

Oxiderande egenskaper 

9.2 Övrig information 

försumbar 
ja 

ej tillämpligt (oorganiskt ämne) 

ingen relativ självantändningstemperatur under 1 600 °C 

ej tillämpligt (fast med en smältpunkt > 1 600 °C) 

ej tillämpligt (fast med en smältpunkt > 1 600 °C) 

inga kemiska grupper inom ämnets struktur har explosiva egenskaper 

inga oxiderande egenskaper (baserat på den kemiska strukturen har ämnet inte 
något överskott av syra eller andra strukturella grupper för att reagera exotermt 
med brännbara material. 

Kvarts är kemiskt stabilt vid normala förhållanden och är inte brandfarligt. Det är 
en bergartsbildande mineral. Ämnets beteende vid temperaturpåverkan är känt 
eftersom det används som råvara vid framställning av porslin och glas. 

Scanmineral Heljesvägen 10,437 36 Lindome, +46 31 99 49 70 info@scanmineral.se 
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
10.1 Reaktivitet 
10.2 Kemisk stabilitet 

10.3 Risk för farliga reaktioner 
10.4 Förhållanden som ska 
undvikas 
10.5 Oförenliga material 
10.6 Farliga 
nedbrytningsprodukter  

Inert, ej reaktivt 
Kemiskt stabilt. Färgbeläggningen är beständig mot utspädda syror och 
baser. 
Inga farliga reaktioner. 
Inte relevant. 
 
Ingen särskild oförenlighet. 
Inga farliga nedbrytningsprodukter bildas vid regelbunden användning av 
produkten. 

akut toxicitet 
frätande/irriterande på huden 
allvarlig ögonskada/ögonirritation 
luftvägs-/hudsensibilisering 
mutagenitet i könsceller 
cancerogenicitet 
reproduktionstoxicitet 
specifik organtoxicitet vid enstaka 
exponering 
specifik organtoxicitet vid upprepad 
exponering 
Fara vid aspiration 

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.  
 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.  
 
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
12.1 Toxicitet 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

12.3 Bioackumuleringsförmåga 

12.4 Rörlighet i jord 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB- bedömning 

12.6 Andra skadliga effekter 

inte relevant 
inte relevant 
inte relevant 
försumbar 
inte relevant 
Inga särskilda kända negativa effekter. 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
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AVSNITT 11: Toxikologisk information 
11.1 Information om toxikologiska effekter 

Om möjligt är återvinning att föredra framför deponering. Kan bortskaffas i enlighet 
med lokala bestämmelser. 
Dammbildning från rester i förpackningar ska undvikas och lämplig skyddsutrustning ska 
användas. Förvara använda förpackningar i slutna behållare. Återanvändning av 
förpackningarna rekommenderas ej. Återvinning och bortskaffning av förpackningar ska 
genomföras av godkänt avfallshanteringsföretag. 

Avfallsrester/ 
oanvända produkter 
Förpackningar 

13.1 Metoder för avfallshantering 
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AVSNITT 14: Transportinformation 
14.1 UN-nummer 
14.2 Officiell transportbenämning 
14.3 Faroklass för transport 

14.4 Förpackningsgrupp 
14.5 Miljöfaror 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 
73/78 och IBC-koden 

inte relevant 
inte relevant  
ADR: ej klassificerat  
IMDG: ej klassificerat  
Icao/Iata: ej klassificerat  
RID: ej klassificerat  
inte relevant  
inte relevant  
inga särskilda försiktighetsåtgärder  
inte relevant 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION 

OEL: 
PBT: 
TWA: 
vPvB: 
EU- BOELV 

occupational exposure limit (yrkeshygieniskt gränsvärde) 
persistent bioaccumulative toxic (långlivade, bioackumulerande, toxiska) 
time weighted average (tidsvägt medelvärde) 
very persistent, very bioaccumulative (mycket långlivad & bioackumulerbar) 
bindande European occupational exposure limit value 

Arbetstagare måste informeras om att kristallin kvarts förekommer och ska 
utbildas i korrekt handhavande av produkten enligt tillämpliga bestämmelser. 
Långvarig och/eller omfattande exponering för damm från respirabel 
kristallin kvarts kan leda till silikos, en lungsjukdom som orsakas av att 
partiklar av respirabel kristallin kvarts hamnar i lungorna. 
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Nationella bestämmelser: 
Klassificering av vattenfara 
Internationella bestämmelser: 
15.2 Kemikaliesäkerhets-
bedömning 

TRGS 559 
ej klassificerad 
Undantagen i enlighet med bilaga V.7 
OEL (yrkeshygieniskt gränsvärde) för damm från respirabel kristallin kvarts 
bifogas för alla EU-länder. Undantagen från registreringskravet enligt Reach 
bilaga V.7 i Reach-förordningen (EG) 1272/2008. 

Anpassning till förordning EU 2015/830 kompletterande OEL i 
avsnitt 8.1 och förklarande text i avsnitt 16. 

Ändringar som gjorts i föregående 
version av säkerhetsdatabladet 

Förkortningar och akronymer: 

Utbildning 

 



 

Säkerhetsdatablad 
(enligt förordningarna EG 1907/2006, EG 1272/2008 och EG 453/2010) 

Produktnamn: Granuscan Colour PU 
Version 5.0 1 Reviderad den: 2018-01-01 |sida 7 av 8 

Motivering till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2398l av den 12 December 2017 om ändring av 
direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i 
arbetet: 
(18) Det finns tillräckliga belägg för cancerogenitet hos damm från respirabel kristallin kvarts. Mot bakgrund av 
tillgänglig information, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, bör ett gränsvärde för damm från respirabel 
kristallin kvarts inrättas. Damm från respirabel kristallin kvarts som bildas under arbetet omfattas inte av 
klassificeringen enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Det är därför lämpligt att inkludera arbete som inkluderar 
exponering för damm från respirabel kristallin kvarts i bilaga I till direktiv 2004/37/EG och att fastställa ett 
gränsvärde för damm från respirabel kristallin kvarts (”respirabel fraktion”) som ska granskas, särskilt mot bakgrund av 
antalet arbetstagare som exponeras. 
(19) Vägledningar och exempel på god praxis från kommissionen, medlemsstaterna eller sociala partner, 
eller andra initiativ som dialogen ”överenskommelse gällande förebyggande och skydd av personalens hälsa genom 
god hantering och användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller densamma” (Nepsi) är värdefulla och 
viktiga instrument 
som kompletterar lagstiftningsåtgärderna. Det ger också ett viktigt stöd för att införa gränsvärden i större utsträckning 
och dessa verktyg ska därför noga övervägas. Detta inkluderar åtgärder för att förebygga eller minimera exponering till 
exempel genom sprutning med vatten för att dammet från respirabel kristallin kvarts inte ska bli luftburet. 
I juni 2003 konstaterade EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för yrkeshygieniska gränsvärden ”att den 
huvudsakliga effekten 
på människor vid inandning av respirabel kristallin kvarts är silikos. Det finns tillräcklig information för att fastställa 
att den relativa risken för lungcancer ökar hos personer med silikos (och tydligen inte för personal utan silikos och som 
exponeras för kvartsdamm i stenbrott och inom den keramiska industrin). Förhindrar man silikos reduceras alltså även 
risken för cancer.” (SCOEL SUM Doc 94-final, juni 2003). 
Det finns därmed ett stort antal belägg som stödjer det faktum att en ökad cancerrisk skulle vara begränsat till 
personer som redan har silikos. Skydd av arbetstagare mot silikos bör säkerställas genom att respektera de befintliga 
yrkeshygieniska gränsvärdena och tillämpa ytterligare riskhanteringsåtgärder vid behov. 
Health & Safety Executive (endast för Storbritannien): Detaljerade genomgångar av de vetenskapliga bevisen för 
hälsoeffekterna av kristallin kvarts har offentliggjorts av HSE (Health and Safety Executive i Storbritannien) i 
farobedömningsdokumenten EH75/4 (2002) och EH75/5 (2003). HSE påpekar på sin webbplats att ”arbetstagare som 
exponeras för fint kvartsdamm riskerar att utveckla en kronisk lungsjukdom som kan bli svår och som kallas för silikos”. 
Utöver silikos finns det även bevis på att omfattande och långvarig exponering för damm från kristallin kvarts på 
arbetsplatsen kan leda till en ökad risk för lungcancer. Bevis pekar på att en ökad risk för lungcancer sannolikt kan 
finnas endast hos de arbetstagare som har utvecklat silikos. 

Social dialog om respirabel kristallin kvarts 
Ett avtal om social dialog gällande förebyggande och skydd av personalens hälsa genom god hantering och 
användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller densamma undertecknades den 25 april 2006. Detta 
fristående avtal baseras på vägledningen till god praxis och får ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. 
Avtalets krav trädde i kraft den 25 oktober 2006. Avtalet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning 
(2006/C 279/02). Avtalet och dess bilagor, inklusive vägledningen till god praxis finns på http://www.nepsi.eu och 
innehåller användbar information och vägledning för hantering av produkter som innehåller respirabel kristallin kvarts. 
Litteraturhänvisningar finns på begäran från EUROSIL, European Association of Industrial Silica Producers. 
Health & Safety Executive (endast för Storbritannien): Detaljerade genomgångar av de vetenskapliga bevisen för 
hälsoeffekterna av kristallin kvarts har offentliggjorts av HSE (Health and Safety Executive i Storbritannien) i 
farobedömningsdokumenten EH75/4 (2002) och EH75/5 (2003). HSE påpekar på sin webbplats att ”arbetstagare som 
exponeras för fint kvartsdamm riskerar att utveckla en kronisk lungsjukdom som kan bli svår och som kallas för silikos. 
Utöver silikos finns det även bevis på att omfattande och långvarig exponering av damm från kristallin kvarts på 
arbetsplatsen kan leda till en ökad risk för lungcancer. Bevis pekar på att en ökad risk för lungcancer sannolikt kan 
finnas endast hos de arbetstagare som har utvecklat silikos. 

Scanmineral Heljesvägen 10,437 36 Lindome, +46 31 99 49 70 info@scanmineral.se 

 



 

Säkerhetsdatablad 
(enligt förordning EG 1907/2006, EG 1272/2008 och EG 453/2010) 

Produktnamn: Granuscan Colour PU 
Version 5.0 Utfärdandedatum: | Reviderad den: 2018-01-01 sida 8 av 8 

Tredjepartsmaterial 
När det gäller material som inte tillverkas eller tillhandahålls av Scanmineral men som används tillsammans med, eller 
istället för material för Scanmineral är det kunden som ansvarar för att inhämta alla tekniska uppgifter och annan 
information som rör dessa eller andra material från tillverkaren eller leverantören och att inhämta all information som 
krävs för detta. Scanmineral ansvarar inte för användningen av Gebr. Dorfners material tillsammans med material från 
en annan leverantör. 

Ansvar 
Denna information utgörs endast av produktens säkerhetskrav och är baserad på den kunskap som vi för tillfället 
besitter. Dessa data utgör inte en garanti för produktens egenskaper enligt definitionen i rättsliga garantiförordningar. 
Användaren ansvarar för att informationen är lämplig och fullständig för eget bruk. Vi frånsäger oss ansvaret för 
användning av våra produkter tillsammans med material från en annan leverantör. 
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Bilaga 

Yrkeshygieniska gränsvärden i mg/m3 per 8 timmars tidsvägt 
medelvärde - respirabelt damm i EU 271 + Norge och Schweiz 
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Österrike /I 6 0,1 0,1 0,1   0,3   5 
Belgien /II 3 0,1 0,05 0,05 3 2 0,1 2 3 2 
Bulgarien /III 4 0,07 0,07 0,07 1     3 
Tjeckien /IV  0,1 0,1 0,1     2 2 
Cypern /V / 10 

000/Q2 
/ / / 2 / / / / 

Danmark /VI 5 0,1 0,05 0,05 1,5  0,1 2   

Estland  0,1 0,05 0,05  2     

Finland /VII / 0,1 0,1 0,1 5     5 

Frankrike /VIII 

 5 eller 
25k/Q 

        

Frankrike/IX 5 0,1 0,05 0,05    10   

Tyskland/X 3 0,1 0,1 0,1   0,3   2 
Grekland/IX 5 0,1 0,05 0,05      2 
Ungern  0,1 0,1 0,1      2 
Irland /XII 4 0,05 0,05 0,05  2,4 0,08 2 0,8 0,8 
Italien /XIII 3 0 025 0 025 0 025   0,1 2 3 2 
Lettland  0,1 0,1 0,1       

Litauen /XIV 10 0,1 0,05 0,05      1 
Luxemburg /XV 6 0,1 0,1 0,1   0,3   2 
Malta /XVI  0,1 0,1 0,1 /      

Nederländerna/XVII 5 0 075 0 075 0 075    10 2,5 0,25 
Norge/XVIII 5 0,1 0,05 0,05 1,5 1,5   3 2 
Polen  

0,1 0,1 0,1 2  1   1 
Portugal/XIX 5 0 025 0 025 0 025   0,1 2 3 2 
Rumänien/XX 10 0,1 0,05 0,05    2 3 2 
Slovakien  

0,1 0,1 0,1 
 2   2 2 

Slovenien  0,1 0,1 0,1   0,3   2 
Spanien/XXI 3 0,1 0,05 0,05   0,1 2 3 2 
Sverige/XXII 5 0,1 0,05 0,05      1 
Schweiz/XXIII 6 0,15 0,15 0,15  0,3 0,3 3 3 2 
Storbritannien/XXIV 4 0,1 0,1 0,1 1,2 2,4 0,08 2 0,8 1 
1 Information för Lettland saknas - ska fyllas i. 
2 Q : andel kvarts - K=1 
3 I Tyskland finns inga OEL för kvarts, kristobalit eller tridymit. Arbetstagarna ska minimera exponering så mycket som möjligt och följa särskilda skydds- 
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åtgärder. 
4 Vid behov hänvisar de maltesiska myndigheterna till Storbritanniens värden för OELV, eftersom dessa värden inte finns i den maltesiska lagstiftningen. 
Land/Lagstiftande myndighet/OEL-benämning (om tillämpligt) 

Bundesministerium fur Arbeit und Soziales Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK) 

Ministere de 1'Emploi et du Travail 

Ministry of Labour and Social Policy and Ministry of Health. Ordinance n°13 of 30/12/2003 Limit Values 

Department of Labour Inspection. Control of factory atmosphere and dangerous substances in factories, 
Regulations of 1981. 

Rumänien XX 

Spanien XXI 

Government Decision n° 355/2007 regarding workers' health surveillance. Government Decision n° 1093/2006 
regarding carcinogenic agents (in Annex 3: Quartz, Cristobalite, Tridymite). OEL Instrucciones de Tecnicas 
Complementarias (ITC) 

Orden ITC/2585/2007 

Valores Limites 

Källa: IMA-Europe. Datum: Maj 2010, uppdaterad version finns på http://www.ima-europe.eu/otherPublications.html 

Scanmineral Heljesvägen 10,437 36 Lindome, +46 31 99 49 70 info@scanmineral.se 

Tjeckien V Governmental Directive n°441/2004 

Österrike I 

Belgien II 

Bulgarien III 

Cypern IV 

Direktoratet fot Arbeidstilsynet Threshold Limit Value (TLV) 

National Board of Labour Protection Occupational Exposure Standard 

Ministere de 1'Industrie (RGIE) Empoussierage de reference 

Ministere du Travail Valeur limite de Moyenne d'Exposition 

Bundesministerium fur Arbeit Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK) 

Legislation for mining activities 

2002 Code of Practice for the Safety, Health & Welfare at Work (CoP) 

Associazone Italiana Degli Igienisti Industriali Threshold Limit Values (based on ACGIH TLVs) 

Del Lietuvos higienos normos HN 23:2001 Ilgalaikio poveikio ribine verte (IPRV) 

Bundesministerium fur Arbeit; Maximale Arbeitsplatz Koncentration (MAK) 

OHSA - LN120 of 2003, www.ohsa.org.mt OELVs 

Danmark VI 

Finland VII 

Frankrike VIII 

IX 

Tyskland X 

Grekland IX 

Irland XII 

Italien XIII 

Litauen XIV 

Luxemburg XV 

Malta XVI 

Nederländerna XVII Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Publieke grenswaarden 

http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx 

Direktoratet for Arbeidstilsynet Administrative Normer (8hTWA) for Forurensing I Arbeidsmilj0et 

Instituto Portuges da Qualidade, Hygiene & Safety at Workplace 

NP1796:2007 

Valores Limite de Exposi^ao (VLE) 

Norge XVIII 

Portugal XIX 

Sverige XXII 

Schweiz XXIII 

Storbritannien 

XXIV Health & Safety Executive Workplace Exposure Limits (WEL) 

Arbetsmiljöverket Yrkeshygieniska gränsvärden 

Valeur limite de Moyenne d'Exposition 
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