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Förord
I denna rapport redovisas ett regeringsuppdrag som Kemikalieinspektionen fick i
regleringsbrevet för 2014.
Syftet var att sammanställa information om risker för människors hälsa och för miljön från
farliga kemiska ämnen som ingår i textilvaror, till exempel kläder och hemtextilier. Resultaten
kan användas för det fortsatta arbetet med riskbegränsande åtgärder för farliga kemiska
ämnen i textilier.
Arbetet har utförts i samråd med Naturvårdsverket och Konsumentverket.
Screeningstudien har främst utförts av konsulten Swerea IVF1. Kemikalieinspektionen vill
tacka Stefan Posner och Christina Jönsson vid Swerea IVF, för deras arbete med att utveckla
och utvärdera listan med kemiska ämnen.
En referensgrupp med representanter från berörda myndigheter, branschorganisationer,
textilindustrin, icke-statliga organisationer och laboratorier inbjöds att kommentera
utredningen och har varit till ovärderlig hjälp med kunskap och entusiasm i denna rapport.
Uppdraget genomfördes vid avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel.
Enhetschefen Kent Wiberg ansvarade för uppdraget och medlemmarna i projektgruppen har
varit Emma Westerholm, Helén Klint, Jenny Ivarsson, Jörgen Henriksson, Karin Thorán, Lars
Freij, Lolo Heijkenskjöld, Lina Wendt-Rasch, Patrik Ernby, Stellan Fischer, och Susan
Strömbom (projektledare).
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Swerea IVF är ett forskningsinstitut inom Swerea-koncernen som har material, processer och
produktionssystem inom tillverkning och produktutveckling som viktiga fokusområden.
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Sammanfattning
Denna rapport är en redovisning av regeringens uppdrag till Kemikalieinspektionen i
regleringsbrevet för 2014 att sammanställa en rapport om riskerna för hälsa och miljö med
farliga kemiska ämnen i textilier. Syftet är att rapporten ska kunna utgöra ett underlag för
fortsatt riskbegränsning och utveckling av regler inom EU om farliga kemikalier i textilier.
Studien innefattar tre delar:
a) En översikt av konsumtionen av textila varor inom EU och Sverige
b) En screeningstudie med syfte att identifiera hälso- och miljöfarliga ämnen vars
användning kan utgöra en möjlig risk för människor och för miljön.
c) En genomgång av vetenskaplig litteratur för att sammanställa information från
tillgängliga studier om farliga ämnen i textilvaror relaterat till exponering och skadliga
effekter på människors hälsa och på miljön.

Ökande konsumtion av textila varor ger ökad användning av
kemikalier
Konsumtionen av textila varor har ökat betydligt inom EU under de senaste årtiondena.
Textila material produceras i stora kvantiteter och ingår i en stor mängd varor som används
brett i samhället. Kapitel 3 ger en överblick över textila material och varor som konsumeras i
EU och i Sverige.
Ökande konsumtion och produktion av textila varor medför även ökad användning av
råmaterial och kemiska ämnen. Stora volymer kemikalier används för produktion av textilier,
från tillverkning av textilfibrer och råmaterial till behandling av de färdiga textilvarorna.
Ämnen som används för att ge textilvaran en särskild funktion, som färg eller härdighet, är
avsedda att finnas kvar i den färdiga varan. Även ämnen som används vid textilproduktionen
kan i vissa fall stanna kvar i materialet i små mängder som föroreningar; också ämnen som
bildats vid nedbrytning av processkemikalier. Kemiska ämnen kan släppa från textilmaterialet
och människor och miljö kan då exponeras för ämnena. Kapitel 4 ger en översikt av bland
annat olika typer av ämnen som tillsätts och kan finnas i textilvaror samt faktorer som kan
påverka att ämnen lossnar från textilier.

Information behövs i produktions- och leverantörskedjorna
Trots att kemiska ämnen används i stora volymer för tillverkning och behandling av textilmaterial finns det ingen heltäckande tillgänglig sammanställning av de farliga ämnen som kan
finnas i textila varor. För att bedöma de kemiska riskerna i samband med användning av
textilvaror är det nödvändigt att veta vilka ämnena är och att känna till deras farliga egenskaper. Tillgång till information om innehållet av farliga ämnen är viktig för att företagen i
produktions- och leverantörskedjorna ska kunna bedöma risker med kemiska ämnen i textila
material och varor.
I Reach-förordningen artikel 33 (avsnitt 2.1.1 i denna rapport) finns ett krav som rör
leverantörens skyldighet att informera mottagaren om varan innehåller ett särskilt farligt
ämne. Kravet är begränsat till särskilt farliga ämnen (SVHC) som finns upptagna på Reachs
kandidatförteckning. Det är relativt få ämnen som berörs av informationsskyldigheten och
kravet gäller t.ex. inte för allergiframkallande ämnen i textilier.
Merparten, cirka 80 procent, av de textila varor som konsumeras inom EU importeras från
icke-EU-länder. Det förekommer även att halvfabrikat importeras och därefter färdigställs
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inom EU. Produktions- och leverantörskedjorna för textila varor är långa och komplexa och
har en global spännvidd, och informationen om kemiska ämnen kan snabbt minska i de
många stegen utefter leverantörskedjan från tillverkning till användare. Flödet av information
om kemiska ämnen i leverantörskedjorna är i allmänhet inte tillräckligt. Kunskap om det
kemiska innehållet i textilvaror bör göras mer lättillgänglig genom utökat och förbättrat
informationsutbyte i hela kedjan från producent till konsument.
Ett steg mot förbättrat informationsflöde i leverantörskedjan är det internationella programmet
Chemicals In Products som initierats inom arbetet med den globala kemikaliestrategin
(SAICM) (avsnitt 2.3).
Krav på att leverantörer av varor som innehåller kemiska ämnen ska lämna information om
farliga ämnena behöver utvecklas ytterligare i lagstiftningen.

Identifiering av kemiska ämnen som kan förekomma i textilvaror
I kapitel 6 presenteras en studie som utfördes i syfte att identifiera ämnen med en rapporterad
användning inom textilproduktion. En viktig källa till kunskap om sådana ämnen är Reachregistreringar (avsnitt 2.1.1), eftersom både data om farliga egenskaper och rekommenderad
användning för ämnen bör ingå i registreringen. Ytterligare uppgifter om textilrelaterade
ämnen hämtades även från ett flertal databaser.
Huvudfokus för studien var att identifiera ämnen som kan utgöra en möjlig risk för människors hälsa och/eller miljön. Initialt identifierades cirka 3 500 ämnen med en koppling till
användning i textilproduktion. Det har dock inte varit möjligt att verifiera den faktiska
användningen eller förekomsten av dessa ämnen i färdiga textilvaror. Det är även viktigt att
påpeka att studien endast täcker en del av alla de ämnen som kan finnas i textilvaror och inte
ska ses som en fullständig lista.
Av de ämnen som identifierades har cirka 2 000 ämnen ännu inte registrerats under Reach.
Den information som finns i Reach-registreringarna är i många fall inte tillräcklig för att
bedöma riskerna med ämnen i textilier. Detta beror både på den volymgräns som finns i
Reach för registrering och den begränsade skyldigheten att registrera ämnen som förekommer
i importerade varor. I vissa fall var det svårt att få fram information om särskilda användningsområden och för omkring en tredjedel av de identifierade ämnena var Reach-registreringen den enda källan till information om textil användning.
Förbättrad kvalitet på data och ökad tillgänglighet till information i Reach-registreringarna
skulle underlätta och förbättra möjligheten att fatta beslut om riskbegränsande åtgärder för
farliga ämnen i textilier.
Funktionella kemiska ämnen som förväntas finnas i relativt höga koncentrationer i textilier,
har prioriterats i denna studie. På grund av de prioriteringar och begränsningar som gjorts i
studien har ämnen såsom processkemikalier, även kallade hjälpkemikalier, och oavsiktligt
bildade nedbrytningsprodukter samt föroreningar uteslutits. Dessa ämnen kan dock också
förekomma i textilier och orsaka skadliga effekter på människors hälsa och miljön.

Ämnen som kan utgöra en möjlig risk för människors hälsa
Av de 2 400 ämnen vi identifierade kan cirka tio procent utgöra en möjlig risk för människors
hälsa. De möjliga riskämnena är alla funktionella kemiska ämnen, som förväntas finnas kvar i
den slutliga varan i relativt höga koncentrationer, och inkluderar azofärgämnen av typerna
direktfärgämnen eller syrafärgämnen och doftämnen. Det finns också andra typer av ämnen,
såsom hjälpkemikalier och föroreningar/nedbrytningsprodukter, som kan innebära en möjlig
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risk för människors hälsa. Koncentrationen av dessa ämnen är i allmänhet lägre i slutvaran än
koncentrationen av funktionella kemiska ämnen och därför uteslöts de från screeningstudien.
De identifierade azofärgämnena av typen direktfärgämnen har egenskaper som är kopplade
till en ökad risk för cancer och fortplantningsstörande, medan de identifierade azofärgämnena
av typen syrafärgämnen och doftämnen har egenskaper som är förknippade med en ökad risk
för allergi.
Kopplingar mellan exponering för azofärgämnen och hälsoeffekter såsom cancer bekräftades
även av vetenskapliga studier. Direktfärgämnen används främst i bomullstextil medan
syrafärgämnen huvudsakligen används i polyamid. Eftersom både bomull och polyamid är
vanliga material på EU-marknaden kan en stor mängd människor vara exponerade för dessa
typer av färgämnen. Direkt- och syrafärgämnen är löst bundna till textilfibrer och i synnerhet
små barn, som suger eller tuggar på textilier, kan vara utsatta i hög grad. Färgämnena är även
svårnedbrytbara i miljön och kan ansamlas i den marina näringskedjan, vilket kan leda till en
indirekt exponering av människor genom mat. För små barn kan damm i inomhusmiljö utgöra
en viktig exponeringsväg för textilrelaterade ämnen. Textilier utgör en stor del av ytan i
inomhusmiljön och textilfibrer är vanligt förekommande i damm.
Den faktiska förekomsten av farliga ämnen i textilier, inklusive azofärgämnen av typerna
direkt- och syrafärgämnen, bör utredas ytterligare.
Ämnen som kan ge cancer, störningar på fortplantningsförmågan eller allergi bör undvikas i
varor med direkt och långvarig hudkontakt. Även om de metoder vi använde för att identifiera
möjliga riskämnen innebär många antaganden och begränsningar, ger resultaten skäl för
ytterligare undersökningar, särskilt av azofärgämnen (av typerna direktfärgämnen och
syrafärgämnen) men också av doftämnen.
Ämnen som kan orsaka allvarliga hälsoeffekter bör undvikas i varor med direkt och långvarig
hudkontakt.
Den vetenskapliga litteraturen pekar ut dispersionsfärgämnen som den främsta orsaken till
textilrelaterade allergiska hudreaktioner. Dispersionsfärgämnen identifierades också som
skadliga ämnen i screeningstudien. Förutom dessa färgämnen identifierade vi även syrafärgämnen som en grupp allergiframkallande ämnen. Syrafärgämnen har tidigare inte associerats
med textilrelaterad allergi i någon större utsträckning. Eftersom även andra typer av färgämnen har identifierats som allergiframkallande i denna rapport är det således troligt att
dispersionsfärgerna inte är orsaken till alla rapporterade fall av allergiska hudreaktioner, utan
även t.ex. vissa syrafärgämnen skulle kunna orsaka allergiska hudreaktioner. Baserat på
resultaten av vår screeningstudie identifierade vi mer än 200 allergiframkallande textilrelaterade ämnen, inklusive syrafärgämnen, som skulle kunna bidra till uppkomsten av allergiska
hudreaktioner.
Testning av hudallergi bör utvecklas för att inkludera fler allergiframkallande färgämnen
som används i textilier.

Ämnen som kan utgöra en möjlig risk för miljön
Cirka fem procent av de identifierade 2 400 textilrelaterade ämnena kan utgöra en möjlig risk
för miljön. Dessa ämnen är alla funktionella kemiska ämnen och förväntas finnas kvar i den
slutliga varan i relativt höga koncentrationer. Utvärderingen av de funktionella kemiska
ämnena visade att azofärgämnen av typerna direkt- och syrafärgämnen även kan utgöra en
möjlig risk för miljön. Bland de identifierade 2 400 ämnena återfinns även miljöfarliga
hjälpkemikalier eller föroreningar/nedbrytningsprodukter, såsom nonylfenoletoxylater och
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nonylfenol. Koncentrationen av dessa ämnen är i allmänhet lägre i slutvaran än koncentrationen av funktionella kemiska ämnen och därför uteslöts de från screeningstudien.
En beräkning av hur stora mängder direkt- och syrafärgämnen som skulle kunna frigöras från
textilier och hamna i miljön visade att 2-22 ton vardera av direkt- och syrafärgämnen kan
avges årligen till avloppsvatten i EU från tvätt av bomulls- och polyamidtextilier. Beräkningen bygger på antagandet att bästa tillgängliga teknik (BAT) har använts i den textila
tillverkningsprocessen; om mindre optimala processer används skulle utsläppet kunna vara
fem gånger högre eller mer.
Endast cirka tio procent av de ämnen som identifierats som ämnen som kan utgöra en möjlig
risk för miljön ingår i det svenska miljöövervakningsprogrammet, vilket innebär att vi har
väldigt lite information om de faktiska nivåerna i miljön för majoriteten av textilrelaterade
ämnen. Ytterligare övervakning av farliga ämnen som är vanligt förekommande i konsumentvaror, inklusive textilier, skulle öka möjligheterna att identifiera miljörisker i ett tidigt skede.
Den information om farliga textilrelaterade ämnen som framkommit i denna studie skulle
kunna användas som en grund för urval av ytterligare ämnen att inkludera i övervakningsprogrammet.
Det finns bara ett fåtal vetenskapliga rapporter publicerade om miljöpåverkan av textilrelaterade ämnen, och de rapporter som finns fokuserar främst på väldokumenterade ämnen som
silver, nonylfenol och högfluorerade ämnen.

Antibakteriella biocider
Volymen av textilvaror som marknadsförs som biocidbehandlade textilvaror har ökat
markant. Det har även visats att i en del fall kan det verksamma ämnet frigöras vid tvätt.
Studier har visat att silver, triklosan och triklokarban kan frigöras i stor utsträckning från
biocidbehandlade textilier vid tvätt. Den ökade användningen av biocider har även lett till en
ökad farhåga för att bakterier ska utveckla resistens mot de antibakteriella ämnena och att
detta i sin tur skulle kunna påverka utvecklingen av resistens mot antibiotika.
Utvecklingen av bakteriell resistens mot antibiotika är en mycket allvarlig fråga för
människors hälsa, och all onödig användning av biocider bör därför undvikas.

Behov av riskbegränsande åtgärder för ämnen i textilvaror
De flesta av de identifierade ämnena med mycket allvarliga hälsofarliga egenskaper, som
cancerframkallande, mutagena eller fortplantningsstörande ämnen har en EU-harmoniserad
klassificering och flera är begränsade enligt Reach eller finns med på kandidatförteckningen
(lista över ämnen med särskilt farliga hälso- eller miljöegenskaper, Substances of Very High
Concern, SVHC).
I Reach finns ett förbud som gäller förekomsten av cancerframkallande arylaminer i konsumentvaror. Flertalet av azofärgämnena av typen direktfärgämnen som anges i denna rapport
kan bilda de begränsade arylaminerna genom reduktiv spjälkning. Arylaminer kan fortfarande
förekomma i varor på marknaden eftersom de listas tillsammans med leverantörer i Colour
Index databasen.
I studien identifierades ett flertal ämnen som kan orsaka hudallergi. För en del av ämnena
med allergiframkallande egenskaper finns harmoniserad klassificering inom EU. Dessa
ämnen kan ge betydande och långvariga besvär, men trots det är ämnena i mycket liten
utsträckning begränsade genom nuvarande EU-lagstiftning, i jämförelse med de särskilt
farliga ämnena (SVHC). Även för miljöfarliga ämnen är den nuvarande lagstiftningen
generellt mycket svag.

9

Riskbegränsande åtgärder bör övervägas för fler ämnen som förekommer i textilvaror. En
åtgärd kan vara förbud för hudallergener i varor som används på huden. Alternativa åtgärder
kan vara information till kunder om innehåll av allergiframkallande ämnen i varan.
Den svenska textilindustrin (TEKO)2 är positiv till utvecklingen av EU-regler som grundar sig
på flertalet befintliga listor från företagen (Restricted Substance List, RSL) och som redan
tillämpas inom stora delar av textilbranschen. Harmoniserade regler skulle underlätta för
industrin att tillhandahålla sammanhängande och kommunicerbar information mellan företag
genom hela leverantörskedjan.
EU-lagstiftningen bör utvecklas för att begränsa risker med ämnen i textilvaror.

Behov av ytterligare forskning
En genomgång av den vetenskapliga litteraturen presenteras i kapitel 5. Totalt sett finns det
relativt få vetenskapliga publikationer om skadliga effekter orsakade av exponering för farliga
ämnen från textilvaror, särskilt när det gäller miljöeffekter. Det begränsade antalet studier
avspeglar troligen den begränsade kunskapen om det kemiska innehållet i textilvaror och
svårigheterna att fastställa ett samband mellan exponering och effekter för ämnen från
varorna.
För att möta behovet av mer information om kemiskt innehåll i textilvaror behövs både ökad
information från tillverkare och leverantörer och breda och förutsättningslösa undersökningar
för att identifiera ämnen i textilier. Ytterligare forskning behövs även om hur ämnen frigörs
från textilmaterialet och den vidare spridningen i miljön, samt om exponering av människor
och miljö.

2

Sveriges Textil- och Modeföretag, (TEKO).
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Summary
The Swedish Chemicals Agency (Kemikalieinspektionen) was assigned by the Swedish
government to compile available and relevant information about the risks to human health and
the environment from hazardous substances in textile articles.
The intention of this report is to serve as a base for further work on developing risk reduction
measures for hazardous substances in textiles at the EU level.
The study includes three main parts:
a. An overview of textile consumption in the EU and Sweden.
b. A screening study with the aim to identify hazardous substances/groups of substances
posing a potential risk to human health and the environment.
c. A literature study of data on exposures and effects related to hazardous substances in
textiles.

Increasing consumption of textile articles and use of chemicals
The consumption of textile articles has increased rapidly in the EU during the last decades.
Textile materials are produced in large quantities and are included in a broad variety of widely
used consumer articles. Chapter 3 presents an overview of consumption of textile materials
and articles in the EU and Sweden.
Increasing production and consumption of textile articles also mean an increased use of
chemicals and raw materials. Large quantities of chemical substances are used in the
production of textiles, from processing of fibres and raw materials to the final touch of the
finished article.
Substances used in the production of textiles can remain in the final article as minor
contaminant amounts, and articles may also contain substances formed by degradation. Other
substances are intentionally added to textile articles in order to provide a specified function,
such as colour or easy-care. Substances in textile materials may be released from articles and
expose humans and the environment. Textile articles are used in a way that both consumers
the environment can be exposed to chemicals released from the articles. An overview is
presented in Chapter 4.

Information is needed in the production- and supply chains
Although large quantities of substances are included in textile production, there is no
comprehensive overview of hazardous substances that may be present in textile articles placed
on the market.
To assess the chemical risks related to the use of textile articles it is necessary to have
information about the identity of the substances and their hazardous properties. Access to
information on the contents of hazardous substances in textile materials and articles is
important for the manufacturers, importers and suppliers along the production and supply
chains.
The requirement in the REACH Regulation, Article 33 (Section 2.1.1) concerning the duty on
suppliers to provide information on hazardous substances in articles is limited to Substances
of Very High Concern that are listed on the Candidate list. Thus, this duty to provide
information does not included e.g. dermal allergens.
The majority, approximately 80%, of the textile articles consumed in the EU are imported
from a non-EU country, and it is also common to import semi-finished textile materials while
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the article is finally manufactured and labelled in the EU. The textile supply chains are often
long and complex with a global span and important information is drastically decreasing in
the many steps from producer to consumer. The flow of chemical information in the supply
chains is generally not adequate. The knowledge about chemical contents in textile articles
should be made more readily available by increasing and improving the information exchange
along the supply chain.
One step towards improved information exchange along the supply chain is the international
initiatives in the SAICM programme Chemicals in Products (Section 2.3).
The legal information requirement on suppliers of substances in articles needs to be further
developed.

Identifying chemical substances related to textile articles
The study presented in Chapter 6 was performed to identify substances with a reported use in
textile production. The REACH registration (Section 2.1.1) is one source of knowledge since
data for hazardous properties and recommended use for substances should be included in the
registration. Further data was also collected from several databases.
The focus of the screening study was to identify substances of potential risk to human health
and the environment. Approximately 3 500 substances were identified as relevant for use in
textile. However, the actual use and the presence in the final textile articles have not been
verified for all these substances. It should be noted that this identification approach managed
to cover only a part of all the substances that may be found in textile articles.
Of the identified substances about 2 000 substances are not yet registered under REACH. Due
to the volume limit for registration and the limited obligations to register substances present in
imported articles, the REACH registration data is insufficient for risk assessment of many
substances used in textiles. In some cases REACH registration data for risk assessments was
not easily accessible for evaluations of specific uses, and for about one third of the identified
substances the REACH registrations was the only source indicating textile use.
Improved quality of data and increased availability in the REACH registration would
facilitate and improve the decision-making regarding risk reduction measures for hazardous
substances in textiles.
The focus of this study is functional chemicals as they are expected to be present in textiles at
relatively high concentrations. However, auxiliary chemicals and unintended degradation
products may also be present in the textiles and cause harmful effects on human health and
the environment, but these types of substances are not covered by screening study due to the
limitations.

Substances of potential risk to human health
Approximately ten percent of the identified 2 400 textile-related substances are considered to
be of potential risk to human health. These substances are all functional chemicals, which are
expected to be present in the final article at relatively high concentrations, and include azo
dyes of direct and acid application type and fragrance. There may also be other types of
substances, such as auxiliary chemicals and impurities/degradation products, that can be of
potential risk to the human health. The concentration of such substances are generally lower
in the final textile article than the concentration of functional chemicals and therefore they
were excluded from the scope of the screening study.
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The identified azo dyes of direct application type have properties that are associated with an
increased risk of cancer and developmental effects, whereas the identified azo dyes of acid
application type and fragrances have properties that are associated with an increased risk of
allergy.
The relevance of azo dyes was also confirmed by studies in the open literature. Azo dyes of
direct application type are mainly used in cotton textile while azo dyes of acid application
type are mainly used in polyamide. Since both cotton and polyamide are common materials
on the EU market there is a potential for large-scale human exposure to azo dyes of direct and
acid application type. These dyes are loosely bound to textile fibres and in particular small
children sucking or chewing on textiles could be highly exposed. The dyes also have
properties indicating that they are persistent in the environment and may accumulate in the
aquatic food chain, which could lead to an indirect exposure of humans through dietary
intake. For small children, ingestion of indoor dust, which to a large part consists of textile
fibres, may also be an important exposure route to textile-related substances for small
children, especially since textiles constitute a large part of the surface in the indoor
environment.
The presence of hazardous substances in textiles, including azo dyes of direct and acid
application type, should be further investigated.
Carcinogenic, reprotoxic and/or sensitising substances (allergens) should be avoided in
articles with direct and prolonged skin contact. Although the methods we used to identify
substances of potential risk involve many assumptions and limitations, the results are
consistent and give reasons for further investigations, especially of azo dyes of direct and acid
application type but also fragrances.
Substances that may cause severe health effects should be avoided in articles with direct and
prolonged skin contact.
The overall scientific literature points out disperse dyes as the main cause of textile-related
allergic skin reactions and disperse dyes were also identified as substances of concern in our
screening study. In addition to the disperse dyes, we identified acid dyes as a group of
sensitising substances of potential risk to human health that previously have not been
associated with textile-allergy to any great extent. It is thus likely that the disperse dyes is not
the cause of all reported cases of allergic skin reactions, for example certain acid dyes could
also cause cases of allergic skin reactions. Based on the findings of our screening study more
than 200 allergenic textile-related substances, as for example acid-type dyes, could contribute
substantially to allergic skin reactions.
The testing of dermal allergy to sensitising dye substances used in textiles should be
developed.

Substances of potential risk to the environment
Approximately five percent of the identified 2 400 textile-related substances are considered to
be of potential risk to the environment. These chemicals are all functional chemicals which
are expected to be present in the final article at relatively high concentrations. The evaluation
of the function chemical substances clearly pointed out azo dyes of direct and acid application
type as substance groups of potential risk to the environment. The 2 400 substances also
include auxiliary chemicals or impurities/degredation products that are hazardous to the
environment, such as nonylphenol ethoxylates and nonylphenol. The concentration of such
substances are generally lower in the final textile article than the concentration of functional
chemicals and therefore they were excluded from the scope of the screening study.
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An estimation of the environmental release of direct and acid dyes showed that 2-22 tonnes
each of hazardous direct and acid dyes could be released annually to the waste water in the
EU from washing of cotton and polyamide textiles. The estimation was based on the
assumption that Best Available Technique (BAT) has been used in the textile manufacturing
process. If less optimal processes are used the release might be five times higher or more.
Only about ten per cent of the substances identified as being of potential risk to the
environment are included in the Swedish environmental monitoring program, which means
that we have little information about the actual levels in the environment. Additional
monitoring of hazardous substances that are common in consumer articles, including textiles
would increase the possibilities to identify environmental hazards at an early stage. The
information about textile-related substances of concern in this study could be used for
selection of additional substances in monitoring programs.
In the open literature there were few reports on environmental effects from textile-related
substances, and these mainly had focus on the well documented substances silver,
nonylphenol and highly fluorinated substances.

Antibacterial biocides
Increasing volumes of biocide-treated textile articles is marketed. In a few cases it has been
shown that active substances are released after washing. For example it has been shown that
considerable shares of silver, triclosan and triclocarban contained in textile articles are
released from biocide treated textiles from laundering. Concern is increasingly being raised
about the possibilities that bacteria can develop resistance to the released antibacterial
substances and that this can trigger the development of resistance to antibiotics.
The development of bacterial resistance to antibiotics is a very serious issue for human
health, and any unnecessary use of biocides should therefore be avoided.

The need to further risk reduction measures for substances in
textiles
Most of the of the identified substances with very serious health hazardous properties, such as
carcinogenic, mutagenic and/or toxic for reproduction, have an EU-harmonised classification
and several are restricted under REACH or are included on the candidate list (substances of
very high concern). For environmental hazardous substances in general the current regulation
is very weak.
REACH for instance bans the presence of carcinogenic aryl amines in consumer articles. A
majority of the azo dyes of direct application type identified in the current report can form
these banned aryl amines by reductive cleavage. Banned aryl amines may still be on the
market as they are listed together with suppliers in the Colour Index database.
The screening study also identified several skin sensitising substances (skin allergens). Some
substances with sensitising properties also have harmonised classification, but in comparison
with the substances of very high concern they are not as strictly restricted in the current EU
legislation. Risk reduction measures for these substances should be considered, either in the
current REACH legislation or new legislation. Alternatives include a ban of allergens, but
also information to customers about the effect and the allergens present in the article could be
envisaged. For environmental hazardous substances in general the current regulation is very
weak.
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The Swedish textile industry2 is positive to the development of an EU regulation based on the
large number of existing Restricted Substances Lists (RSLs) that are already applied. This
would mean simplified procedures for the industry in providing coherent and communicable
ways to deal with these issues business to business throughout the value chain.
The EU legislation should be developed to cover risks from substances in textile articles.

Need for further research
A review of the scientific literature is presented in Chapter 5. Overall, there are few scientific
publications concerning harmful effects from exposures of hazardous substances in textile
articles, especially for the environment. The limited number of studies most likely reflects the
limited knowledge about chemical content in textiles and the difficulties to establish a
correlation between exposure and effects for these types of articles.
To meet the need for more information about chemical content in textile articles, both
increased information from producers and suppliers as well as extended screening studies to
identify substances in textile articles would be useful.

2

Swedish Textile and Clothing Industries Association, (TEKO).
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1 Introduktion
1.1

Uppdraget

Kemikalieinspektionen (KemI) har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa tillgänglig
och relevant information om riskerna för människors hälsa och miljön från farliga ämnen i
textila varor. Uppdraget genomfördes i samråd med Naturvårdsverket och Konsumentverket.
Textilleverantörer, forskare och andra experter, både i Sverige och internationellt, hade
möjlighet att lämna synpunkter under arbetet.
Utgångspunkter för uppdraget
För att ge en tydlig struktur för miljö- och kemikaliepolitiken har den svenska riksdagen
beslutat om ett generationsmål och 16 nationella miljökvalitetsmål, varav ett är Giftfri miljö3.
Den aktuella studien ligger i linje med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Målet ger en
långsiktig signal till alla aktörer i samhället vad den svenska regeringen och riksdagen vill
uppnå med kemikaliepolitiken. Målet omfattar såväl hälso- som miljöaspekter från
kemikalier.
Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö har åtta etappmål som anger steg på vägen mot de samhällsförändringar som behövs för att uppnå målen. De viktigaste etappmålen för denna studie
gäller kunskap om hälso- och miljöegenskaper hos ämnen (1), krav på information om farliga
ämnen i varor (3) samt minskad exponering av barn för farliga ämnen (7).
Utifrån miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har en handlingsplan för en giftfri vardag upprättats.
Ett av målen i handlingsplanen är att skydda människor från direkt och indirekt exponering
för farliga ämnen i varor, inklusive textilier. Huvudfokus ligger på känsliga och utsatta
grupper såsom barn.
1.1.1 Tidigare regeringsuppdrag
I ett tidigare regeringsuppdrag4 har Kemikalieinspektionen presenterat en översikt över farliga
ämnen som kan finnas i textilvaror tillsammans med ett förslag om hur sådana ämnen kan
regleras inom EU. Översikten var inte uttömmande och en slutsats var att det sannolikt finns
ett mörkertal för ämnen som ännu inte har identifierats. Möjliga risker i samband med
exponering av människor och miljön omfattades inte av det tidigare uppdraget. Bristen på
kunskap om risker med farliga ämnen i textilier gör det svårt att fatta beslut om riskbegränsande åtgärder för kemiska ämnen i textilier. Det är viktigt att identifiera och prioritera
sådana risker och det är ett huvudsakligt mål med denna rapport.

3
4

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/(september 2014)
KemI rapport Nr 3/13: Hazardous chemicals in textiles - report of a government assignment (2013)
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1.2

Syftet med uppdraget

Syftet med uppdraget har varit att identifiera farliga ämnen som förekommer i textilvaror och
som kan utgöra en möjlig risk för människor och/eller miljö.
Resultaten av denna studie kan användas som grund för det fortsatta arbetet med att utveckla
riskbegränsande åtgärder för farliga kemiska ämnen i textilier på EU-nivå. Tillgänglig och
relevant information om ämnen som används eller är avsedda att användas i olika typer av
textilvaror, och som kan utgöra en möjlig risk för människors hälsa eller för miljön, har
sammanställts och granskats.
Studien identifierar även kunskapsluckor när det gäller förekomsten av farliga ämnen i textilvaror och exponering för människor och miljö. En bättre förståelse för möjliga risker för
människors hälsa och miljön från farliga ämnen i textilvaror kommer att underlätta framtida
riskreducerande åtgärder.

1.3

Omfattning och begränsningar

Fokus på farliga ämnen i textilvaror på EU-marknaden
Textilvaror som sätts ut på EU-marknaden faller inom ramen för uppdraget, inklusive varor
som importeras från länder utanför EU. Studiens huvudsakliga inriktning har varit kemiska
ämnen som kan förekomma i de saluförda varorna. Sådana ämnen kan komma från produktionsprocessen eller kan ha tillsatts i ett senare skede i tillverkningen av textilvaror. Kemiska
ämnen som används i textilproduktionen, och som kan finnas kvar i textilvaror, avsiktligt eller
oavsiktligt, ingår i studien. Fokus har legat på ämnen som kan förväntas förekomma i den
slutliga varan i relevanta koncentrationer. Dessa är oftast ämnen som har en funktion i den
slutliga textilvaran, såsom flamskyddsmedel, färgämnen eller ftalater. I screeningstudien är
hjälpkemikalier och ämnen som bryts ned till farliga ämnen samt föroreningar undantagna.
Textilproduktionsprocessen omfattas inte
Kemisk exponering av människor eller miljön i samband med produktionsprocessen ingår inte
i denna studie. Kemiska ämnen från textilproduktion har dock en negativ inverkan på både
hälsan och miljön i produktionsländerna.
Textilt material
Studien fokuserar på det rena textilmaterialet5 i de slutliga varorna. Tryck med PVC och
andra tryck på textilier ingår eftersom den tryckta ytan kan ses som en integrerad del av
textilmaterialet. Även beläggningar och laminerade filmer och membran, t.ex. plastbelagd
frotté, kan ses som integrerade delar av textilier och ingår i studien. Icke-textila element,
såsom metaller i knappar och dragkedjor eller andra detaljer i metall eller plast på textil,
omfattas inte. Teknisk textil ligger inte inom ramen för denna studie.
Studien fokuserar inte på yrkesmässig exponering från produktionen av textil eller andra
produktions- och distributionsrelaterade aspekter. Dock har exponering av anställda i
varulager och klädbutiker, som hanterar textilvaror i det dagliga arbetet, ingått i studien.
Hälso- och miljöeffekter
Vad gäller hälsoeffekter fokuserar studien främst på ämnen som kan orsaka cancer,
fortplantnings- och utvecklingsstörning, men även ämnen som kan orsaka hormonstörningar

5

Definition enligt artikel 3b i Textilfiberförordning (EU) Nr. 1007/2011
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eller allergier inkluderas. Problematiken med utveckling av bakteriell resistens mot
antibiotika till följd av användning av vissa biocider berörs också i studien.
Vad gäller miljöeffekter ligger fokus i studien på kronisk akvatisk toxicitet, svårnedbrytbarhet, bioackumulation och hormonstörande egenskaper.
Allergi orsakad av eller relaterade till textilfibermaterial, t.ex. silke och ull, inkluderas inte i
rapporten.

1.4

Övergripande strategi för att genomföra uppdraget

Studien omfattar följande huvuddelar:




Konsumtion av textilvaror (kapitel 3)
En översikt över textilkonsumtionen i Sverige och EU vad gäller volymer och
fibertyper.
Litteraturstudie av farliga ämnen i textilvaror (kapitel 5):
En genomgång av den vetenskapliga litteraturen om kemiska ämnen i textilvaror och
risker för människors hälsa och för miljön.
Identifiering av ämnen som kan utgöra en möjlig risk för människors hälsa och
miljön (kapitel 6)

Ett screeningprojekt i syfte att identifiera och prioritera ämnen som kan finnas i textilvaror
baserade på risker för människors hälsa och för miljön.
Samtliga delar av studien bidrar med viktig information för att identifiera prioriterade ämnen
och för att identifiera kunskapsluckor.
I rapporten finns också beskrivning av relevant lagstiftning (kapitel 2) och en övergripande
beskrivning av olika typer av ämnen som kan användas i textiltillverkning, faktorer som
påverkar att ämnen lossnar från textilmaterial och sprids samt exponeringsvägar (kapitel 4).
Litteraturstudie av
kemikalier i
textilvaror (kapitel
5)
Genomgång av
vetenskaplig litteratur
om farliga kemikalier
i textilvaror kopplat
till exponering och
hälso- och
miljöeffekter

Textilkonsumtion i EU
(kapitel 3)
Sammanställning av
information om konsumtion
av textilvaror i EU och i
Sverige
Uppskattning av
miljöexponering för
prioriterade ämnen

Riskuppskattning av
textilrelaterade kemikalier
(kapitel 6)
Screening av kemiska ämnen
som kan finnas i textilvaror

Identifiera
möjliga
riskämnen

Kategorisera
ämnen utifrån
Reach
registreringdata

Dra slutsatser om farliga ämnen i textilvaror på EU-marknaden som kan utgöra en möjlig risk
för människors hälsa och för miljön. Analysen inkluderar identifiering av ämnen som kan
utgöra en möjlig risk, identifiering av kunskapsluckor och behov av framtida forskning

Figur 1 Flödesschema som beskriver uppdragets övergripande struktur
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2

Kemikaliekontroll och kemiska ämnen i textilier

Den grundläggande principen i kemikaliekontrollen är att det är de företag som sätter ut
kemiska produkter och varor på marknaden som har huvudansvaret för att förebygga kemiska
risker för människor och miljö. Kemikalielagstiftningen anger den grundläggande nivån för
kemikaliekontrollen. Andra incitament för kemikaliekontroll är ekonomiska styrmedel.
Positiv miljömärkning och miljöanpassad offentlig upphandling är andra drivkrafter som
syftar till att stödja konsumenternas produktval, bl.a. av kemiska ämnen i varor. Företag och
branschorganisationer har på eget initiativ utvecklat t.ex. restriktionslistor för farliga kemiska
ämnen i olika användningar.

2.1

Kemikalielagstiftning

Syftet med kemikalielagstiftningen är att förebygga kemiska risker för människor och miljön.
Regler som gäller kemiska produkter och varor som sätts ut på marknaden relaterar till den
fria rörligheten och är harmoniserade inom EU. Det innebär att enskilda medlemsländer inte
får införa strängare eller lindrigare regler om det inte finns mycket särskilda skäl.
Det finns flera olika regelverk som berör delar av livscykeln för textilvaror, exempelvis finns
regler om begränsad användning för vissa kemiska ämnen i textiltillverkning. Emellertid
saknas en samlad lagstiftning som reglerar innehållet av kemiska ämnen i textilvaror på EUmarknaden i syfte att skydda människor och miljö.
2.1.1 EU-förordningen Reach
De två grundläggande gemenskapsrättsakter som reglerar kemiska ämnen är EU:s kemikalieförordning Reach6 och EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning av
kemiska ämnen och blandningar (CLP)7.
Reach-förordningen innehåller vissa regler som rör kemiska ämnen i varor, bland annat om
begränsad användning av farliga ämnen i textilier. Emellertid är Reach-förordningen inte
särskilt utformad för att reglera kemiska ämnen i varor som t.ex. textilvaror.
Registrering av ämnen
Den grundläggande principen i Reach är att företagen ska ta ansvar för att de kemiska ämnen
som de sätter ut på marknaden är säkra. Reach ställer krav på att företagen ska ta fram
kunskap, bland annat om ämnenas hälso- och miljöfarlighet och dess avsedda användning
samt en bedömning av riskerna för hälsa och miljö. Tillverkare och importörer måste
registrera ämnen som tillverkas eller importeras i mängder över ett ton per företag och år. Om
mängden överstiger tio ton per år måste en särskild riskbedömning göras för varje användning
som registranten föreslår. Av registreringen ska framgå hur ämnet kan användas på ett säkert
sätt för människor och miljö. Registreringen ska lämnas till den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).
Många funktionella kemiska ämnen inom textilproduktionen används i kvantiteteter under ett
ton och de omfattas därför inte av kravet på registrering.

6

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begräsning av kemikalier (Reach).
7
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar.
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Ämnesregistreringar kontrolleras med avseende på adekvat information och ett slumpmässigt
antal utvärderas. Syftet med utvärderingen är att klargöra om tillverkning eller användning av
ett ämne utgör en tillräckligt stor hälso- eller miljörisk för att motivera att tillverkningen eller
användningen av ämnet måste begränsas inom EU.
Erfarenheter från registreringarna av ämnen till Echa är att de i allmänhet innehåller mycket
bristfällig information om ämnenas användning i olika material eller varor. Brist på information om ämnens användning påverkar kvaliteten på riskbedömningen.
Riskbedömning och osäkerheter i Reach
En grundläggande princip för riskbedömning i EU:s kemikalieförordning Reach är att
användningen av ett ämne ska vara tillräckligt väl kontrollerad. Detta ska uppnås genom att
det företag som registrerar ett ämne också presenterar olika hanteringsanvisningar och
säkerhetsåtgärder, baserat på information om ämnets egenskaper och användningsområden.
Om dessa exponeringsscenarier följs anses användningen vara tillräckligt väl kontrollerad och
bedöms inte skada människors hälsa eller miljön. Om det inte är möjligt att åstadkomma en
kontrollerad användning genom dessa åtgärder kan ytterligare riskhanteringsåtgärder införas,
till exempel i form av tillstånd eller begränsningar.
Vad som förväntas vara en tillräckligt kontrollerad användning ur ett miljöperspektiv framgår
av Reach genom en standardmodell som bygger på en beräknad nivå av ett ämne i miljön
relaterad till koncentrationen av ämnet som inte förväntas leda till någon skadlig effekt på
levande organismer. Om riskkvoten är mindre än 1 anses den aktuella användningen vara
säker.
Trots de metoder och verktyg som finns för riskbedömning av ämnen finns det en osäkerhet i
bedömningen och det behövs därför ett försiktighetstänkande som komplement till den riskbedömningsmodell som tillämpas i Reach.
De tillräckligt väl kontrollerade exponeringsnivåerna för både människor och miljö fastställs
baserat på tillgängliga data om bland annat skadliga effekter där omfattningen av data underlaget bestäms av de volymbaserade registreringskraven i Reach. För att kompensera för olika
typer av osäkerheter i dataunderlaget, och för okända variationer i känslighet bland grupper av
exponerade människor och bland artpopulationer, tillämpas i allmänhet schablonmässiga
bedömningsfaktorer. Även typ och grad av de skadliga effekterna, exponeringens omfattning
samt dataunderlagets kvalitet och omfattning påverkar de värden som tas fram. När det gäller
den uppskattade exponeringen av människor och miljön är det i allmänhet nödvändigt att
förlita sig på modellerade data för att ge en rimlig högsta nivå för exponeringen (reasonable
worst case).
Standardmodellen för riskbedömning tillämpas på ämnen som antas ha ett tröskelvärde för
hälso- och miljöeffekter, alltså ämnen för vilka det är möjligt att fastställa en lägsta nivå för
exponering vid vilken effekter kan uppstå. Andra metoder används för ämnen utan tröskelvärde och vissa kategorier av ämnen med särskilt farliga miljöegenskaper.
Det kan noteras att de beräknade exponeringsnivåerna som bedöms vara säkra (tillräckligt väl
kontrollerade) och den beräknade aktuella exponeringen för både människor och miljö är
uppskattningar som, även om de framställts med hjälp av modeller som kan ge en hög skyddsnivå, ändå är behäftade med osäkerhet. Kvoterna mellan dessa storheter blir ännu mer osäker,
och det är därför omöjligt att åberopa vetenskapligt stöd för att en riskkvot på mindre än ett är
en absolut gräns för när en viss exponeringssituation kan betraktas som säker för hälsa och
miljö. Förfarandet kan beskrivas snarare som vetenskapligt underbyggda policybeslut.
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Det är också uppenbart att exponeringsscenarierna endast hanterar exponeringen för ett enskilt
ämne och från en enda källa och inte tar hänsyn till kombinationseffekter, och de är därför
otillräckliga för att hantera flera viktiga aspekter av den samlade exponeringen från olika
källor som både människor och miljö utsätts för. Ytterligare osäkerheter i riskbedömningen
kan bero på nya eller mindre väl utforskade skadliga effekter hos kemiska ämnen. Exempel på
sådana områden är riskerna med hormonstörande ämnen, nanomaterial, kombinerad
exponering från olika källor och via olika exponeringsvägar samt barns särskilda känslighet
för kemisk exponering.
Utifrån kända brister och begränsningar i både riskbedömnings- och riskhanteringsmodeller
och i vetenskapligt baserade studier är det uppenbart att försiktighetsprincipen bör tillämpas
för att förbättra skyddet för människors hälsa och för miljön.
Klassificering av ämnen
Genom förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
(CLP) fastställs en bindande harmoniserad klassificering av hälso-och miljöfarlighet för
många ämnen, till exempel de ämnen som är cancerframkallande eller skadliga för
fortplantningen.
Ämnen som inger mycket stora betänkligheter och kandidatförteckningen i Reach
Begreppet Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) inkluderar ämnen som har
allvarliga och ofta bestående skador på människors hälsa eller miljön. Det är bland annat
ämnen som är cancerframkallande eller kan skada fortplantningen, är hormonstörande eller
starkt allergiframkallande samt svårnedbrytbara ämnen och ämnen som kan ackumuleras i
levande organismer. I kandidatförteckningen finns ämnen med särskilt farliga egenskaper som
kan finnas i textilier, såsom bromerade flamskyddsmedel (t.ex. hexabromocyclododekan och
dekabromdifenyleter), ett antal ftalater, nonylfenoletoxilater (NPEO) och dess derivat och
perfluoroktansulfonat karboxylsyra (PFOA).
Särskilt farliga ämnen ska successivt identifieras och föras upp på Reach kandidatförteckning,
och de kan därefter bli föremål för tillståndskrav. Kraven i Reach som gäller tillstånd för
användning av vissa ämnen omfattar inte ämnen som ingår i varor som importeras till EU.
Information i distributionskedjan om ämnens farliga egenskaper
Leverantörer av ämnen och blandningar som uppfyller kriterierna för att klassificeras som
farliga enligt CLP-förordningen måste lämna säkerhetsdatablad till professionella kunder.
Säkerhetsdatabladen måste innehålla information om klassificering och om hur de kemiska
produkterna ska användas på ett säkert sätt.
I Reach-förordningen, artikel 33, finns en begränsad skyldighet för leverantörer av varor att
lämna information till kunder om det ingår något ämne med särskilt farliga egenskaper som
finns upptaget på kandidatlistan. Informationen ska lämnas om halten av ämnet överstiger 0,1
procent i varan.
Begränsningsregler för ämnen i textilier
Reach-förordningen ger möjlighet att införa begränsningar, villkor för eller förbud mot
tillverkning, utsläppande på marknaden eller användning av ämnen eller blandningar.
Begränsningar finns i Reach-förordningen bilaga XVII som innehåller restriktioner för ämnen
och en lång lista över ämnen med särskilt farliga egenskaper (ämnen som är cancerframkallande, skadliga för det ofödda barnet och skadliga för arvsmassan) och som endast får
säljas för yrkesmässig användning.
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De restriktioner som följer av Reach-förordningen omfattar även användning av vissa ämnen i
textilier. Dessa ämnen är bland annat arylaminer som kan bildas från azofärgämnen samt
vissa bromerade flamskyddsmedel8 och dimetylfumarat (DMFu). Flera aromatiska aminer i
azofärgämnen har klassificerats som cancerframkallande, mutagena och/eller fortplantningsstörande. En lista med 22 aromatiska aminer som kan bildas som nedbrytningsprodukter från
azofärgämnen ingår i Reach begränsningsregler och dessa får inte finnas i textilvaror.
Kemikaliemyndigheten har föreslagit begränsningar av nonylfenoletoxilater (NPEO) i
textilier genom begränsningsprocessen i Reach. Förslaget har utvärderats av de två vetenskapliga kommittéerna på den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Som nästa steg i
processen kommer EU-kommissionen att utarbeta ett förslag till begränsningar som kommer
att ingå i Reach bilaga XVII.
Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POP) innehåller också en del
krav som är tillämpliga på textilier, till exempel kravet på PFOS, vissa bromerade flamskyddsmedel (PBDE:s) och klorparaffiner.
2.1.2 Biocider och behandlade varor
Biocider är bekämpningsmedel som används för att bekämpa organismer som kan skada varor
eller kan orsaka hälso- eller miljörisker. EU-lagstiftningen om biocider9 syftar till en
fungerande inre marknad och att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa
samt för miljön. Förordningens bestämmelser om behandlade varor (artikel 58) gäller för
varor som sätts ut på marknaden, oavsett om de produceras inom EU eller importeras till EU.
Begreppet behandlad vara innebär att en biocid ingår i en vara som har en annan ursprunglig
funktion än som bekämpningsmedel. Varan kan vara ett fast föremål, exempelvis en badrumsmatta, som får ett mervärde genom behandling med ett antibakteriellt ämnen. I motsats till
kemiska produkter med biocid effekt finns det inget krav på tillstånd för användning av varor
som behandlats med biocider. Ett krav i biocidförordningen är att behandlade varor endast får
släppas ut på marknaden om de verksamma ämnena har godkänts i EU eller ingår i granskningsprogrammet. Förbudet mot behandlade varor med icke godkända verksamma ämnen
kommer att gälla oavsett om varan påstås ha en biocid effekt eller inte. Om det inte finns
något specifikt påstående om att varan har en biocid effekt så kommer det dock att bli svårt att
få kännedom om en vara har behandlats med biocider.
För biocidbehandlade varor finns även särskilda informationskrav. Om tillverkaren påstår och
kan styrka att varan har biocidegenskaper ska detta påstående, och namnet på ingående
verksamma ämnen, stå på etiketten på varan. Det ska också finnas en bruksanvisning. Även
om märkning inte krävs har konsumenterna rätt att inom 45 dagar och kostnadsfritt få
information om varan är biocidbehandlad.
Behov av information genom leverantörskedjan
Genomförandet av de nya rättsliga kraven för biocidbehandlade varor innebär att tillverkare
och importörer behöver vara medvetna om sina skyldigheter och ha god kunskap om de varor
de sätter ut på EU-marknaden. Således behöver informationsflödet genom produktions- och
leverantörskedjorna utvecklas.

8
9

polybromerade bifenyler, polybromerade difenyletrar och oktabromdifenyleter
EU:s förordning (EU) Nr. 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.
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För att beskriva den nuvarande kunskapsnivån hos företag som importerar biocidbehandlade
varor genomfördes en intervjustudie10 med representanter från importörer av olika varukategorier, bland annat sportkläder och sovrumstextilier. Resultaten visar varierande kunskap
hos företagen. Generellt uppgav företagen att uppgifterna från leverantörerna ofta var bristfälliga. Antalet underleverantörer och brist på kunskap i leverantörskedjan bidrar till att
begränsa informationen.
2.1.3 Produktsäkerhetslagstiftning
Produktsäkerhetslagen11 och produktsäkerhetsförordningen12 syftar till att varor på marknaden
inte skadar människors hälsa eller säkerheten. Lagen och förordningen genomför EU:s
allmänna produktsäkerhetsdirektiv13.
Med stöd av det allmänna produktsäkerhetsdirektivet14 kan EU-kommissionen besluta om ett
tillfälligt förbud för marknadsföring av produkter för att undanröja en allvarlig risk för
människors hälsa eller säkerheten för konsumenterna. Enligt produktsäkerhetslagen15 får
regeringen meddela de nationella föreskrifter som behövs för att genomföra sådana EUbeslut. Regeringen får även i andra fall meddela föreskrifter om förbud mot att tillhandahålla
och att exportera en viss typ av vara som kan utgöra en allvarlig risk för konsumenternas
hälsa och säkerhet.

2.2

Frivilliga initiativ

2.2.1 Positiv miljömärkning
Syftet med frivilliga miljömärken för textilvaror är att vägleda professionella inköpare och
konsumenter i deras val av textilier med mindre negativ påverkan på hälsa och miljö.
Konsumenternas val är viktiga när det gäller att uppmuntra textiltillverkare att tillhandahålla
fler miljömärkta varor/produkter. Enligt guiden från 2012 över miljömärkningar för textil
finns det cirka 100 internationella standarder och märkningar, men endast cirka tio olika typer
av miljömärkningar som ställer krav på textilproduktionen16. För de certifierade miljömärkena
krävs ett certifikat som ska fastställas för en vara. Kriterierna för certifiering ska ta hänsyn till
miljöpåverkan under varans hela livscykel. Några vanliga certifierade miljömärken är GOTS
standard17, nordiska miljömärkningen Svanen18, EU:s miljömärkning Eco-label, Öko-Tex19,
Bra Miljöval och Bluesign20.

KemI PM 10/12 Biocide treated articles – assessing knowledge levels (2012)
SFS 2004:451.
12
SFS 2004:469.
13
EU:s Direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet (General Product Safety Directive, GPSD)
14
EU:s Direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet, artikel 13
15
Produktsäkerhetslagen (2004:451), 36§
16
www.ecotextilelabels.com
17
www.global-standard.org
18
www.nordicecolabel.org
19
www.oeko-tex.com
20
www.bluesign.com
10
11
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2.2.2 Textilbranschens begränsningslistor
Utöver de frivilliga märkningarna kräver många textilföretag att deras leverantörer följer så
kallade Begränsningslistor i syfte att begränsa innehållet av farliga ämnen i textilier. Företagen kan ha olika krav vilket försvårar för vissa leverantörer, särskilt små importerande
företag som kan ha svårt att säkerställa att deras krav uppfylls av leverantörer och underleverantörer. En annan begränsning är att importerande företag kan sakna den kemiska
kunskapen som behövs för att ställa relevanta frågor och förstå svar om kemikalieinnehållet i
de textilvaror som de importerar.
Proaktiva företag i textilbranschen använder antingen miljömärken eller egna begränsningslistor som innehåller hundratals farliga ämnen som inte regleras i EU-lagstiftningen, och de
går därmed långt utöver gällande lagstiftning.
En mer omfattande översikt över lagstiftning och frivilliga initiativ för begränsning av farliga
ämnen i textilier presenteras i Kemikalieinspektionens rapport från 2013 (3/13) om farliga
kemiska ämnen i textilier21.

2.3

Internationellt program om information om kemikalier i varor i
SAICM

Frågan om behovet av information om kemiska ämnen som används i varor drivs internationellt av SAICM22 genom dess program om kemikalier i produkter (Chemicals in
Products23, CIP). Ett mål för programmet är att främja materialkretslopp som är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. Tillgång till tillförlitlig information
är inte bara avgörande för att skydda människors hälsa och miljön utan också viktig för
effektivt fungerande marknader. Systemen för produktion, distribution och hantering av
uttjänta produkter skiljer sig åt mellan olika länder i världen, och det är därför viktigt att
internationellt utveckla effektiva sätt att tillhandahålla och utbyta tillgänglig information om
kemikalier.
CIP-projektet är en process där flertalet intressenter från företagsbranscher och organisationer
deltar från olika regioner i världen. I projektet har ingått att prioritera produktgrupper /varugrupper, vilket underlättat dialog med intressenter i branschen. Textilier är en av fyra
prioriterade varugrupper, förutom elektronik, leksaker och byggmaterial. En fallstudie
specifikt för textilier finns på UNEP:s hemsida24.
Ett projekt finansierat av den globala miljöfonden, GEF, med fokus på att testa CIP inom
textilsektorn i Kina har godkänts. Textilier valdes på grund av de många aktiviteter som
pågår, och som ligger i linje med de aktiviteter som föreslås från CIP-projektet. Ett
programförslag utvecklas under 2014 och förväntas antas vid nästa internationella konferens
(ICCM4) 2015.

21

KemIs rapport Nr. 3/13: Hazardous chemicals in textiles - report of a government assignment (2013).
The Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) är ett politiskt ramverk för att
främja kemikaliesäkerhet i världen.
23
Inom det internationella programmet SAICM används det engelska begreppet product i samma betydelse som
begreppet article används i övrig text i denna rapport. Begreppen vara, eng. article, är definierat i Reach.
24
www.unep.org/chemicalsandwaste/UNEPsWork/ChemicalsinProductsproject/tabid/56141/Default.aspx
22
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3 Konsumtion av textilier
Sammanfattning av de huvudsakliga resultaten


Majoriteten, cirka 80 %, av de textilier som konsumeras i EU importeras från ett
land utanför EU, där Kina är den största producenten. Dessutom är det vanligt att
halvfabrikat av textilmaterial som importeras till EU slutproduceras och märks i
unionen. Detta skulle innebära att den mest kemikalieintensiva delen av
texttilproduktionen i över 80 procent sker utanför EU.



Textilkonsumtionen i EU är över 19 kg per person och år. Motsvarande siffra för
Sverige är ca 14 kg per person. Anledningen till att siffrorna skiljer sig åt beror på
att de uppgifter som används i denna rapport för att uppskatta konsumtionen i EU
och Sverige är baserade på två oberoende studier.



De flesta textilvaror som kläder och sängkläder används i nära kontakt med huden.
Hudexponering för kemiska ämnen i textilier är därför en viktig exponeringsväg
för ämnen i textilier.
Fibertyp är en faktor som påverkar avgivningen av ämnen från textilmaterial.
Bomull är den mest använda fibern inom textilproduktionen och utgör nästan 40 %
av konsumtionen av textilier i EU. Andra viktiga fibertyper är polyester, viskos
och polyamid.
I Sverige förbränns den största delen av textilavfall (53 %) medan den del av
avfallet som deponeras är försumbar. På EU-nivå uppgår däremot mängden
textilier som deponeras till ca 57 procent.





3.1

Konsumtionen av textilier i EU

Syftet med detta avsnitt är att ge en dimension av problemet med kemiska ämnen i textilier
genom att presentera den mängd textilier som konsumeras i EU och att lyfta fram de
vanligaste materialen och textilvarorna på EU-marknaden. En del av informationen om
textilkonsumtionen används vidare för utsläppsuppskattningar till miljön av vissa färgämnen
via tvätt av textilier och via deponering av textilavfall (se avsnitt 6.4).
Textilier produceras i stora mängder och ingår i en mängd olika konsumentvaror med bred
användning i samhället. Textilier utgör den största totala ytan av alla ytor i inomhusmiljön,
ungefär dubbelt så stor som golv, tak och väggar tillsammans25. Ett resultat av den stora
användningen av textilvaror är att en betydande mängd kemiska ämnen har potential att
frigöras och exponera både konsumenterna och miljön. Typen av fiber är en faktor som
påverkar avgivningen av ämnen från textilmaterial (se avsnitt 4.2). Textilvaror såsom toppar,
underkläder och kjolar/byxor kommer i nära kontakt med huden och därför är dessa
varugrupper särskilt viktiga när det gäller exponering av huden. Volymerna som presenteras i
detta avsnitt är därför uppdelade på dels varutyp och fibertyp.
3.1.1 Konsumtion fördelad på varukategori
Konsumtionen av textilier i EU har ökat snabbt under de senaste tio åren där majoriteten
(cirka 80 %) importeras från länder utanför unionen. Statistik från EU-kommissionen (2014)
visar att de största leverantörerna under 2012 var Kina, som stod för 33 procent av importen

25

Forskningsprogrammet Chemitecs (2007-2012), www.chemitecs.se

25

värdemässigt, följt av Turkiet (14 %), Bangladesh (10 %) och Indien (7 %). Enligt Tekoindustriföreningen (TEKO) är det vanligt att halvfabrikat av textilmaterial som importeras till EU
slutproduceras och märks inom unionen. Även om dessa textilier är "tillverkade i EU" kan
den mest kemikalieintensiva delen av textiltillverkningen ha ägt rum i ett land utanför EU.
Baserat på EU-statistik skulle det innebära att mer än 80 procent av textilproduktionen som
omfattar kemiska ämnen sker utanför EU. Information om textilkonsumtionen varierar något
beroende på vilken statistik som används. En ny studie som utförts av Europeiska
kommissionens gemensamma forskningscenter, JRC26 har uppskattat konsumtionen i EU som
import plus produktion minus export (Beton et al. 2014). Den procentuella andelen av
användningen för de olika textilvarorna demonstreras i figur 2 och figur 3.
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Figur 2 Procentuell fördelning av klädkonsumtion inom EU (Beton et al. 2014)

Den genomsnittliga textilkonsumtionen uppskattas till nära 9 500 tusen ton/år eller
19,1 kg/EU-medborgare. Kläder står för mer än två tredjedelar av konsumtionen där toppar,
kjolar/byxor och underkläder tillsammans representerade cirka 80 procent. Bland hemtextilier
dominerar textila material för golv (såsom mattor) marknaden (38 %) följt av lakan (16 %).
Mängden av de tekniska textilier, det vill säga exempelvis bygg-och industritextilier, ingick
inte i rapporten från JCR på grund av brist på information. Även om marknadsandelen för
dessa typer av tekniska textilier är liten kan de mycket väl innehålla några farliga ämnen som
tas upp i riskbedömningen i avsnitt 6 i denna rapport.

26

European Commission, Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles) (2014).
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Figur 3 Procentuell fördelning av hemtexilkonsumtion inom EU (Beton et al. 2014)27

3.1.2 Konsumtion fördelad på fibertyp
Textilkonsumtionen i EU som redovisas i det här avsnittet delas upp på olika fibertyper.
Uppgifterna är hämtade från rapporten från Europeiska kommissionen (Beton et al. 2014)
som beskrivs ovan. Varje textilkategori har delats upp i olika naturliga och syntetiska
fibertyper där bomull är den vanligaste i textilproduktionen och utgör cirka 40 procent av den
totala textilkonsumtionen i EU (när det gäller massa, se Tabell 1).
Fibertyp
NATURLIGA

SYNTETISKA

Procentandel av
textilkonsumtionen (mängd)
40
7
0.3
0.1
20
13
8
8
4

Bomull
Ull
Lin
Silke
Poyester
Polyamid
Viskos*
Akryl
Polyuretan/Polypropylen
(PU/PP)
PVC

0.2

Tabell 1 Textila varor som konsumeras i EU, nedbrutna i olika fibertyper (Beton et al. 2014)

*Viskos är konstgjorda fibrer av cellulosa

27

European commission, Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles) (2014).
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När det handlar om kläder svarar bomull för över 43 procent av alla fibertyper (i massa av
konsumtionen). Polyester kommer på andra plats med 18 procent och viskos och akryl utgör
cirka 10 procent vardera. Med sina 54 procent dominerar naturliga fibrer i kläder.

Figur 4 Textilkonsumtionen inom EU uppdelat på olika fibertyper (i 1000 ton). Konsumtionen
presenteras som statistik för Totala textilvaror (A), Kläder (B) samt Hemtextil (C) (Beton et al. 2014)

För hemtextilier utgör syntetiska fibrer 70 procent av förbrukningen. De vanligaste
fibertyperna förutom bomull är polyester och polyamid. Volymerna redovisas i Figur 4. En
del av mängduppgifterna i Figur 4 används i våra miljöexponeringsuppskattningar i avsnitt
6.4.
Det är viktigt att påpeka att många kläder är tillverkade av blandade fibrer, den kanske
vanligaste är polyester/bomullsblandningar t.ex. för skjortor/blusar, men även för t.ex.
polyester/ull för byxor. I dessa fall är en kombination av färgämnen nödvändiga (DyStar
2014).
3.1.3 Biocidbehandlade textilier
Varor som behandlas med antibakteriella biocider marknadsförs brett28. I marknadsföringen
används begrepp som anti-mögel, anti-bakteriell eller anti-odör. De påstådda effekterna stöds
i allmänhet inte av den information som ges.
Biocidbehandlade varor är avsedda att användas i vardagen. Det kan handla om hushållsgeråd, badrumstillbehör, rengöringsmedel, leksaker och barnvårdsartiklar. Sportkläder,
underkläder, skoinlägg, hattar, handskar, sockor, madrasser, madrasskydd, kuddar, sängkläder, handdukar, mattor, möbler och gardiner är exempel på textilier som kan ha biocidbehandlats.
Behandlade textilmaterial är till exempel ren eller blandad bomull, ull, polypropylen, akryler,
polyamid och polyester.

3.2

Textilkonsumtion i Sverige

Enligt Naturvårdsverket29 var den synliga konsumtionen i Sverige (import + produktion export) av kläder och hemtextilier under 2008 131 830 ton där endast 2 procent kom från
inhemsk tillverkning. Det innebär att den svenska befolkningen år 2008 i genomsnitt
konsumerade 14.2 kilo textilier per person. Som jämförelse uppskattades förbrukningen i
Finland och Danmark till 13 respektive 16 kg/medborgare. De beräknade
28
29

KemI PM 2/12 Biocide treated articles - an Intenet survey (2012).
Naturvårdsverket, Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall (2011).
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konsumtionssiffrorna i EU är något högre30,31. De uppgifter som ligger bakom den svenska
statistiken inte är identiska med EU-statistiken och kan därför inte jämföras direkt. Resultaten
från de oberoende studierna är dock av samma storleksordning och kan därmed anses vara
tillförlitliga.

Figur 5 Textilflöde i Sverige 201032

Från år 2002 till 2012 ökade den privata konsumtionen av kläder och skor i Sverige med nära
40 procent (i pengavärde). I kombination med låga ökningar i konsumentpriserna tyder det på
en stor tillväxt av den volym som konsumeras33.
Senare uppgifter tyder på att 121 000 ton (12,5 kg/capita) av nya textilier (främst kläder)
konsumerades under 201334. Detta kan tyda på en minskning av förbrukningen, men det är för
tidigt att dra några säkra slutsatser enbart baserat på dessa uppgifter. Enligt Naturvårdsverket35 är textilmarknaden känslig för modetrender och marknadsrörelser, speciellt när det
kommer till kläder. Detta gör det svårt att identifiera marknadstrender inom
textilkonsumtionen.
Enligt uppgifter från 2008 samlas årligen cirka 26 000 ton (2,8 kg/medborgare) begagnade
kläder och hemtextilier in av olika välgörenhetsorganisationer i Sverige, varav den största
delen exporteras36.
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NORDEN, Prevention of Textile Waste - TemaNord 2012:545 (2012.
European commission, Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles) (2014).
32
NORDEN, Prevention of Textile Waste - TemaNord 2012:545 (2012).
33
Centrum för konsumtionsvetenskap, Konsumptionsrapporten (2013).
34
Svenska Miljö Emissions Data (SMED), Konsumtion och återanvändning av textilier (2014).
35
Personlig kommunikation med Staffan Ågren på Naturvårdsverket, (juli 2014).
36
Naturvårdsverket, Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall (2011).
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3.3

Återvinning och avfallshantering av textilier

I slutet av sin livstid kan textilier återanvändas, återvinnas eller förstöras genom deponering
eller förbränning med eller utan energiåtervinning37. Insamling av hemtextilier är inte särskilt
vanligt, till skillnad från kläder. Över hela Europa, uppskattar man att mellan 15 och 20
procent av avlagda kläder samlas in och antingen återanvänds (huvudsakligen i utvecklingsländer) eller återvinns.
Europeiska kommissionen har nyligen antagit ett lagförslag för att granska återvinning och
andra avfallsrelaterade mål i t.ex. EU:s ramverk för avfall. Syftet med lagförslaget är att
hjälpa till att göra Europa till en cirkulär ekonomi, öka återvinning och återanvändning, säkra
tillgång till råvaror och skapa arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Man strävar efter högre
återvinningsgrad och att senast 2025 fasa ut deponering för återvinningsbart avfall, även om
inte textil uttryckligen nämns som material38. Det innebär att på EU-nivå förväntas återanvändningen och återvinningen av textilier öka medan den del som går till deponering
förväntas minska under de närmaste tio åren.
Ur ett svenskt perspektiv ökade konsumtionen (import - export) av kläder och hemtextilier
mer än 40 procent (i mängd) under perioden 2000 till 2009. Detta tyder på att textilavfallet
också kommer att öka. En prognos beräknar att textilavfallet i Sverige kan komma att öka från
70 000 ton i dag till 134 000 ton år 2030 om inga åtgärder vidtas39.
I Norden hamnar använda textilier antingen i garderoben, eller i en förbränningsanläggning,
medan endast en liten del återanvänds och eller återvinns40. I Sverige förbrukas cirka 14 kg
textilier per person och år (2008). Av denna mängd går cirka 8 kg (vilket är 53 %) till
förbränning och 3 kg (20 %) återanvänds genom välgörenhetsorganisationer och en mycket
liten andel återvinns (uppskattat till 0 %). De återstående 4 kg (27 %) ackumuleras (t.ex. i en
garderob) eller genomgår annan avfallshantering där det är svårt att mäta kvantiteterna. Se
Figur 5.
Återvunnet textilmaterial kan i vissa fall innehålla större mängder av vissa farliga ämnen, t.ex.
vissa ftalater, än jungfruligt material. Textilmaterial som idag samlas in och tas in i återvinningssystemen har ofta släppts ut på marknaden långt innan de nuvarande kemikalielagkraven trädde i kraft. Ett test som Kemikalieinspektionen lät utföra 201241 tyder på att
återanvänt material kan innehålla höga halter av förbjudna ämnen. T.ex. så uppmättes vissa
ftalater i mycket högre koncentrationer i en begagnad t-shirt (endast en begagnad t-shirt
testades) än i 29 nya t-shirts.
I figur 6 illustreras avfallshanteringen av kläder på EU-nivå42. På EU-nivå är mängden
förbrukade kläderna som hamnar på deponi cirka 57 procent.( Beton et al. 2014). I Sverige är
deponi försumbar i jämförelse med förbränning. Siffran 57 procent används i våra
miljöexponeringsuppskattningar i avsnitt 6.4. Uttjänta textilier kan läcka farliga ämnen från
deponiområden.
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European commission, Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles) (2014).
European commission, moving towards a circular economy, http://ec.europa.eu/environment/circulareconomy/, (september 2014).
39
Svenska Miljö Emissions Data (SMED) PM angående framtidsprognoser för prioriterade avfallsströmmar
(2012).
40
Svenska Miljö Emissions Data (SMED), Kartläggning av mängder och flöden textilavfall.(2011).
41
Opublicerad data från branschdialog textil: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Branschdialoger/Branschdialoger/
(2014).
42
European commission, Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles) (2014).
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Figur 6 Textiliens väg till avfall EU27

4 Kemiska ämnen i textilier
Avgivning och exponering
Textilier omfattar mycket breda kategorier av varor och används på ett sätt som gör att både
människor och miljön är direkt eller indirekt utsatta för deras kemiska innehåll. Stora
mängder kemikalier används vid tillverkning av textilier, från bearbetning av fibrer och
råvaror till den slutliga utformningen av varan. I en studie från 2009 uppskattades att
förbrukningen av kemiska ämnen för att producera 1 kg t-shirts i bomull är cirka 3 kg43.
Ämnen som används vid tillverkning och ytbehandling av textilier kan finnas kvar i den
slutliga varan, avsiktligt eller oavsiktligt, men det är svårt att veta exakt vilka ämnen som
finns och i vilken koncentration, eftersom leveranskedjorna är långa och komplexa med
global spännvidd. Information om kemiska ämnen i textilier minskar därför ofta när man går
nedåt i distributionskedjan. Flera av de kemiska ämnen som används vid textiltillverkning har
farliga egenskaper och kan vara skadliga för människors hälsa och/eller miljön.

4.1

Kemiska ämnen som används vid tillverkning av textilier

De kemiska ämnen som används vid tillverkning av textilier kan kategoriseras i funktionella
kemiska ämnen, hjälpkemikalier och kemiska ämnen som inte är avsiktligt tillsatta.
Funktionella kemiska ämnen
Funktionella kemiska ämnen tillsätts för att bidra till utformningen av eller ge den slutliga
varan vissa egenskaper, t.ex. färgämnen och antirynkmedel. Dessa ämnen är således avsedda
att stanna kvar i den slutliga varan i vissa koncentrationer för att uppnå den önskvärda
funktionen. Några exempel på funktionella kemiska ämnen är:

43

Kartläggning av kemikalieanvändning i kläder, Swerea IVF Uppdragsrapport 09/52 (2009).
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Färgämnen och pigment
Antirynkmedel
Antikrympmedel
Olje, smuts- och vattenavvisande medel
Mjukgörare
Flamskyddsmedel
Biocider för definierade funktioner i varan, t.ex. antibakteriella medel
Stabilisatorer
Förstyvningsmedel
Reaktiva hartser för olika efterbehandlingar

Miljöbelastning44 från textilproduktionens funktionella kemiska ämnen utgör cirka 5 procent
av den totala miljöbelastningen av alla kemiska ämnen som används inom textilproduktionen45.
För att de funktionella kemiska ämnena ska fungera som det är tänkt är det viktigt att de är
kompatibla med materialet, det vill säga att de har god löslighet i materialet och/eller binder
tillräckligt hårt till fibern. För att upprätthålla den önskade funktionaliteten i den slutliga
textilvaran under användningsfasen ska funktionella kemiska ämnen ha de mest gynnsamma
åldringsegenskaper som möjligt46. Vissa funktionella kemiska ämnen reagerar efter användning, men har fortfarande kvar sin funktion. Exempelvis reagerar flamskyddsmedlet TBBPA
under polymerisationen av fibermaterialet och finns inte längre kvar medan flamskyddseffekten är kvar på grund av närvaron av brom.
Biocider mot mikroorganismer används i allt större utsträckning för behandling av textilmaterial och färdiga varor. Sådan behandling är avsedd att skydda materialet genom att till
exempel förhindra bakterietillväxt och lukt i sportkläder.
Hjälpkemikalier i tillverkningsprocessen
Hjälpkemikalier, även kallade processkemikalier, är nödvändiga i textilprocessen, men bidrar
inte till den slutliga varans egenskaper och ska därför inte avsiktligt finnas kvar i den färdiga
textilien.
Några exempel på hjälpkemikaler:
 Organiska lösningsmedel
 Tensider
 Mjukgörare
 Salter
 Syror och baser
 Biocider som konserveringsmedel i processen eller under lagring och transport

44

Miljöbelastning beskriver förbrukningen av råvaror och kemikalier. Det kan beskrivas som i enheter såsom i
ton per år.
45
EURATEX, E.-D. , (2000). "Textile Industry BREF document (Chapter 2-6)".
46
Swerea IVF är ett forskningsinstitut inom Swerea-koncernen som har material, processer och
produktionssystem inom tillverkning och produktutveckling som viktiga fokusområden.
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Oavsiktliga kemiska ämnen - föroreningar och nedbrytningsprodukter
Kemiska ämnen som inte är avsedda att finnas kvar i den färdiga varan, till exempel
föroreningar och nedbrytningsprodukter, saknar funktion i produktionsprocessen eller i den
färdiga textilien. Oavsiktligt förekommande kemiska ämnen som finns kvar i den slutliga
varan har ofta en relativt låg koncentration, jämfört med koncentrationerna av funktionella
kemiska ämnen, men kan ibland utgöra risk för människors hälsa och miljön. Några exempel
på oavsiktligt bildade kemiska ämnen:
 Formaldehyd som frigörs från vissa reaktiva hartser
 Polyaromatiska kolväten (PAH), som är föroreningar i pyrolyserade produkter t.ex.
kimrök
 Arylaminer som härrör från vissa azofärgämnen och pigment
 Giftiga metaller (t.ex. tungmetaller) på grund av föroreningar från råmaterialet
Rester av hjälpkemikalier, såväl som icke reagerade utgångsämnen och föroreningar (d.v.s.
oavsiktligt förekommande kemiska ämnen) kan dock finnas i de färdiga varorna och kan
orsaka hälso- och/eller miljöproblem.
Kemikaliens egenskaper har betydelse för i vilken utsträckning den kan bli kvar kvar i den
textila varan, till exempel:
– I normalfallet försvinner ämnen med hög vattenlöslighet helt eller till viss del vid
tvättning.
– Flyktiga ämnen kan förångas under behandlingen till färdiga textilier.
– Normalt bör hjälpkemikalier tas bort efter användning i själva processtegen.
Funktionen hos dessa kemiska ämnen är att underlätta färgnings- och
ytbehandlingprocesserna utan att rester finns kvar i materialet.
Detta innebär att de flesta ytaktiva ämnen, d.v.s. tvätt-och rengöringsmedel, emulgeringsmedel och andra vattenlösliga kemiska substanser, såsom oorganiska salter, alkalier, syror,
m.fl. normalt tvättas ut innan varan når konsumenten, under förutsättning att de tillämpade
tvättningsstegen utförs på ett effektivt sätt. Så är dock inte alltid fallet- nonylfenoletoxilater är
ett sådant exempel (se avsnitt 5.2.1).

4.2

Utsläpp av kemiska ämnen från textilvaror

Kemikalier kan avges från textila varor vid normalt slitage, när textilvaror används, tvättas,
och slutligen i samband med avfallshantering. Spridningen kan ske via ämnesexponering och
via fria fibrer exempelvis i samband med slitage av textilmaterialet.
Spridningsbilden omfattar migrering, urlakning, förångning och partikelutsläpp (se Figur 7)
och är beroende av flera faktorer:





kemikaliens inneboende kemiska/fysikaliska egenskaper
hur kemikalien byggs in i textilien
typ av textilfiber
hur textilfibern/textilvaran hanteras

Kemiska/fysikaliska egenskaper som kan bidra till emissioner har bedömts som hög till
medelhög då ämnet har högt ångtryck och/eller hög vattenlöslighet. Ämnen med högt
ångtryck är benägna att förångas, medan de mer vattenlösliga ämnena troligen läcker till
vatten/svett/saliv. Vattenlöslighet kan även påverka migrationen till och upptag genom huden.
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Figur 7 Möjliga spridningsvägar för exponering av människor och miljö baserat på relevanta
avgivningsmönster för kemiska ämnen från textilier

Emissioner av ämnen kan förekomma i molekylär form och/eller i form av fiberpartiklar med
dito ämnesinnehåll. Fiberutsläpp beror på olika former av slitage som uppstår under användning och i samband med tvätt av kläder. Det sätt på vilket en kemikalie integreras i textilmaterialet kommer att påverka i vilken form det släpps. Ämnen som binder löst till materialet
(t.ex. mjukgörare, stabilisatorer, direkta färgämnen) kommer att ha höga emissioner i form av
ämnen och inte via partiklar under användningen, medan starkt bundna ämnen, t.ex. reaktiva
färgämnen, kommer att spridas via partiklar, i detta fall via fibrer. Rester av processkemikalier, och andra föroreningar är ofta löst bundna till materialet. Bindningsgraden kan också
variera för olika typer av fibrer och textilmaterial. Andra faktorer som kan orsaka utsläpp är
hög luftfuktighet, hög temperatur, utomhusbruk (UV-strålning) och hög fysisk belastning
(slitage).
Det har visat sig att stora andelar av silver, triklosan och triklokarban som ingår i textilvaror
frigörs från biocidbehandlade textilier efter några tvättcykler47. Emissioner av reaktiva
kemiska ämnen under användning och kvittblivning av behandlade varor kan orsaka
emissioner som normalt inte redovisas i riskbedömningar.

47

KemI PM 1/12 Antibacterial substances leaking (2012)
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4.3

Exponering för kemiska ämnen från textilvaror

4.3.1 Exponering hos människor
Människor i alla åldrar kommer dagligen i kontakt med textila varor såsom inomhustextil och
kläder. Den direkta kontakten med textilier gör också att människor kan exponeras för kemikalieinnehållet. Om de textila varor vi kommer i kontakt med innehåller farliga ämnen på
nivåer som kan medföra en betydande grad av exponering, skulle således påverkan på hälsan
kunna vara utbredd bland den allmänna befolkningen.
Mäniskor exponeras främst för ämnen i textilier genom hudkontakt, men ämnen kan också
frigöras från textilfibrerna och ge exponering genom inandning eller genom oavsiktlig
förtäring av kemikalieinnehållande damm i inomhusmiljön. För små barn anses oavsiktligt
intag av damm samt oral exponering genom att suga eller tugga på textilier som viktiga
exponeringsvägar.
Textil är det material som utgör den största totala ytan av alla ytor i inomhusmiljön, ungefär
dubbelt så stor som golv, tak och väggar tillsammans48. Som en jämförelse utgör till exempel
elektronik, skor och leksaker runt en och en halv procent av den totala textila ytan. De
kategorier av varor som bidrar mest till den textila ytan är lakan, handdukar, gardiner,
draperier, kläder av olika slag och stoppade möbler. Avgivningen av kemiska ämnen från
textilier till inomhusmiljön genom slitage av textila material skulle därför kunna vara en
betydande exponeringskälla.
Exponering via huden
Textilvaror, såsom kläder och sängkläder, används i nära kontakt med huden (se figur 2 och
figur 3 i avsnitt 3.1.1.). Hudkontakt är därför en central exponeringsväg för ämnen som kan
förekomma i textilier. Personer som arbetar inom detaljhandeln och som hanterar stora
volymer av textilvaror kan också få en betydande exponering vid hudkontakt.
Ämnen som förekommer i textilvaror kan frigöras från textilfibrerna och vid direkt kontakt
kan vissa ämnen tas upp av huden. Hudexponeringen beror på hur lätt ett ämne kan frigöras
från textilfibrerna och i hur stor utsträckning ämnet tas upp av huden. Detta beror i sin tur på
flera faktorer, inklusive vilken typ av material det rör sig om, koncentrationen av ämnet i
textilien, fysikaliska-kemiska egenskaper hos det kemiska ämnet, såsom vatten och
fettlöslighet, och vilken del av kroppen som är i kontakt med den textila varan49. Om det även
finns irriterande ämnen i textilien eller om huden är tunn eller skadad kan detta öka
hudupptaget. Exponering via huden är särskilt viktigt för allergiframkallande ämnen och
kontaktallergi är ett välkänt problem i samband med användning av textilvaror.
Oral exponering
Exponering för farliga ämnen i textilier genom munnen sker normalt i liten utsträckning, med
undantag för små barn som ofta stoppar saker i munnen vilket kan leda till en betydande
exponering. Ämnen som avges från textilier kan tas upp i saliv och sedan sväljas. Hur mycket
av ett ämne som avges beror även här på faktorer såsom vilken typ av material det rör sig om,
mängden ämnen som är tillgängliga, fysikaliska-kemiska egenskaper, vattenlöslighet hos
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Forskningsprogrammet Chemitecs (2007-2012), www.chemitecs.se
ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.15: Consumer
exposure estimation, 2012.
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ämnet och hur varan hanteras50. Vattenlösliga ämnen avges sannolikt i högre grad till saliv än
ämnen med lägre vattenlöslighet och mer av ett ämne kan även avges om man tuggar på
textilien.
Textilvaror släpper fibrer genom dagligt slitage och dessa fibrer hamnar i stor utsträckning i
inomhusdamm. Det är dock svårt att bedöma omfattningen av både exponeringen och
eventuella effekter för ämnen som är bundna till textilfibrer i damm, eftersom sammansättningen av damm kan variera i hög grad. Eftersom små barn suger och tuggar på saker i sin
omgivning och ofta befinner sig nära golvet är damm i vissa fall en viktig källa till
exponering51.
Indirekt exponering via kosten skulle också kunna vara en bidragande exponeringsväg för
farliga ämnen i textilier. Ämnen i textilier kan frigöras till miljön via tvätt, fiberförlust och
avfallshantering och därefter förorena mat och dricksvatten.
Exponering via luft
Exponering via luften kan uppstå när ämnen eller fibrer avges från textilier och når lungorna
vid inandning. Flyktiga ämnen avges sannolikt i störst utsträckning och avgivningen är
vanligtvis högre från nya varor för att sedan avta med tiden52. I den avslutande behandlingen
av färdiga textila varor ingår ofta upphettning för torkning och fixering. Upphettningen gör att
flyktiga ämnen kan dunsta, men beroende på hur effektiv denna process är kan halterna av
sådana ämnen i slutvaran variera. I vissa fall kan flyktiga ämnen tillsättas avsiktligt för att ge
varan en viss funktion, såsom tillsats av doftämnen till så kallade kosmetiska textilier.
Människor kan också exponeras för farliga ämnen genom inandning av textilfibrer som
frigörs från varor vid normalt slitage.
Exponering för farliga ämnen genom inandning är främst relevant för personer som arbetar
inom detaljhandel och som hanterar nya textilier och/eller stora mängder textilier i dåligt
ventilerade lokaler. Exempel på platser där inandning av ämnen från textilier kan vara ett
problem för människors hälsa är varulager, klädaffärer, möbelbutiker och offentliga
anläggningar med mycket textil inredning.
4.3.2 Miljöexponering
Miljöexponering av kemiska ämnen från textilvaror uppstår främst på grund av läckage i
samband med tvätt, på grund av slitage genom att kemiska ämnen från textilfibrer frigörs
samt via textilavfall. Utsläpp till avloppsvatten sker vid tvätt av textilier. Ämnen som släpps
ut från textilierna når reningsverken och om de är svårnedbrytbara kommer de att följa med
det renade avloppsvattnet eller hamnar i reningsverksslammet. Människor kan indirekt
exponeras för kemiska ämnen via miljön. Miljörisker med kemiska ämnen i textilier förväntas
i huvudsak ske i vattenmiljön. Andra källor som också kan leda till miljöexponering är
avdunstning av kemiska ämnen från textilier och konsumentbehandling av färdiga textilier,
såsom till exempel hemfärgning, impregnering eller blekning.
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RIVM, Chemicals in Toys - A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on
elements, 2008.
51
Björklund et.al, Brominated flame retardants and perfluoroalkyl acids in Swedish indoor microenvironments
(2011).
52
ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.17: Estimation of
exposure from articles (2012).
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Användning av slam från reningsverk på jord kan resultera i exponering av organismer i
markekosystemen. Om de kemiska ämnena tas upp i ätbara delar av grödan kan detta resultera
i en exponering av människa via maten.
Alla hushåll är dessutom inte anslutna till kommunala reningsverk. Utan möjligheten att ta
bort eller bryta ner ämnena i reningsverken så kommer allt som släpps ut från textilier under
tvättning från dessa hushåll att kunna nå vattenmiljön.
Konsumentanvändning av textilier leder till en viss grad av fiberförlust från materialet, t.ex. i
samband med tvätt. Ämnen som binder starkt till textilfibrerna kommer att följa med fibrerna
som de är bundna till. Textilfibrer kan hamna i avloppsvattnet och spridas till miljön den
vägen eller hamna i hushållsdamm och via dammsugarpåsar som kastas hamna på soptippar/
deponier eller förbrännas. Kemiska ämnen som hamnar i lakvatten kommer i huvudsak att
kunna påverka vattenlevande organismer. Om avfallet istället förbränns så kan alla ekosystem, beroende på ämne, möjligen komma att exponeras, men bidraget från denna källa
bedöms inte vara viktigt i denna studie.
I fall textilier återvinns riskerar kvarvarande ämnen, i de fall de inte avlägsnats i återvinningsanläggningarna, att komma in i återvinningssystemet och på så sätt hamna i nya textilvaror.
Det finns kunskapsluckor om vilka ämnen och i vilka koncentrationsintervall som ämnen
finns kvar i textilvaror i slutet av sin livslängd. Troligtvis har majoriteten av processkemikalierna tvättats ut från textilierna innan de blir avfall, medan funktionella kemiska ämnen
troligen inte har det. Exempel på funktionella kemiska ämnen är bromerade flamskyddsmedel
i inredningstyger, vatten- olje- och smutsavvisande behandlingar i sportkläder och textilier för
utomhusbruk, samt ftalater i tryckta delar av textilier och färgämnen.
Vilken betydelse som konsumentanvändning av textilier har som källa till de kemiska ämnen
som påträffas i miljön är i stort sett okänt för det stora flertalet ämnen. Ett undantag är
nonylfenoletoxilaterna och deras nedbrytningsprodukt nonylfenol, där tvätt av textilier har
identifierats som en viktig källa till exponering av vattenmiljön för dessa ämnen.
4.3.3 Bedömning av risker och kontrollerad användning
En grundläggande princip i EU:s kemikalieförordning Reach (se avsnitt 2.1) är att
användningen av ett ämne ska vara tillräckligt väl kontrollerad. Detta ska uppnås genom att
det företag som registrerar ett ämne också presenterar olika hanteringsanvisningar och
säkerhetsåtgärder, baserat på information om ämnets farliga egenskaper och användningsområden. Om dessa exponeringsscenarier följs anses användningen vara tillräckligt väl
kontrollerad och bedöms inte skada människors hälsa eller miljön. Om det inte är möjligt att
åstadkomma en tillräckligt kontrollerad användning genom dessa åtgärder kan ytterligare
riskhanteringsåtgärder införas, till exempel i form av tillstånd eller begränsningar.
Vad som förväntas vara en tillräckligt kontrollerad användning framgår av Reach genom en
standardmodell som bygger på en beräknad nivå av ett ämne i miljön relaterad till koncentrationen av ämnet som inte förväntas leda till någon skadlig effekt på levande organismer. Om
riskkvoten är mindre än 1 anses den aktuella användningen vara säker.
Trots metoder och verktyg för riskbedömning finns det en osäkerhet i bedömningen varför det
finns ett behov av försiktighetstänkande som ett komplement till den riskbedömningsmodell
som tillämpas i REACH.
De tillräckligt väl kontrollerade exponeringsnivåerna för både människor och miljö fastställs
baserat på tillgängliga data om bland annat skadliga effekter där omfattningen av dataunderlaget bestäms av de volymbaserade registreringskraven i Reach. För att kompensera för olika
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typer av osäkerheter i dataunderlaget, och för okända variationer i känslighet bland grupper av
exponerade människor och bland artpopulationer, tillämpas i allmänhet schablonmässiga
bedömningsfaktorer. Även typ och grad av de skadliga effekterna, exponeringens omfattning
samt dataunderlagets kvalitet och omfattning påverkar de värden som tas fram. När det gäller
den beräknade exponeringen för människor och miljön är det i allmänhet nödvändigt att
förlita sig på modellerade data som ska ge en rimlig, men förmodat överdriven, exponering
(reasonable worst case).
Standardmodellen för riskbedömning tillämpas på ämnen som antas ha ett tröskelvärde för
hälso- och miljöeffekter, alltså ämnen för vilka det är möjligt att fastställa en lägsta nivå för
exponering vid vilken effekter kan uppstå. Andra metoder används för ämnen utan tröskelvärde och för vissa kategorier av ämnen med särskilt farliga miljöegenskaper.
Det kan noteras att de beräknade exponeringsnivåerna som bedöms vara säkra (tillräckligt väl
kontrollerade) och den beräknade aktuella exponering för både människor och miljö är
uppskattningar som, även om de framställts med hjälp av metoder som kan ge en hög
skyddsnivå, är behäftade med osäkerheter. Kvoterna mellan dessa storheter blir ännu mer
osäker, och det är därför omöjligt att åberopa vetenskapligt stöd för att en riskkvot på mindre
än ett är en absolut gräns för när en viss exponeringssituation kan betraktas som säker för
hälsa och miljö. Förfarandet kan beskrivas snarare som vetenskapligt underbyggda
policybeslut.
Det innebär att bedömningar som leder fram till riskkvoter på mindre än ett i många fall
behöver förfinas genom ytterligare information om skadliga effekter och exponering. Ett
alternativ till detta är att skärpa villkoren för användning, vilket ger ett modifierat exponeringsscenario. Villkor som måste uppfyllas för att användningen skall anses vara tillräckligt
väl kontrollerad anges i exponeringsscenariot. Villkoren kan bestå av riskhanteringsåtgärder
och driftförhållanden som krav på användning av handskar, ventilation, andningsskydd,
skyddskläder etc. Villkoren kan också ange den maximala volymen eller exponeringsperioden, behandlingsmetoder och så vidare.
Det är också uppenbart att exponeringsscenarier endast hanterar exponeringen för ett enskilt
ämne och från en enda källa och inte tar hänsyn till kombinationseffekter, och de är därför
otillräckliga för att hantera viktiga aspekter av den samlade exponeringen från olika källor
som både människor och miljö utsätts för. Utifrån kunskapen om brister och begränsningar i
både riskbedömnings- och riskhanteringsmodeller och i vetenskapligt baserade studier är det
uppenbart att försiktighetsprincipen bör tillämpas för att förbättra skyddet för människors
hälsa och för miljön.

5 Studier om farliga ämnen i textilvaror
- en litteraturöversikt
En systematisk genomgång av tillgänglig och relevant litteratur om hälso- och miljöeffekter
av farliga ämnen i textilvaror genomfördes enligt den metod som beskrivs i bilaga 2.
Översynen omfattar både vetenskapliga studier och myndighetsrapporter. Resultaten
presenteras i avsnitt 5.1 för hälsoeffekter och i avsnitt 5.2 för miljöpåverkan. För vissa
kemiska ämnen som kan finnas i textilier - t.ex. silver, nonylfenoletoxilater och högfluorerade
polymerer, finns fler publikationer om påverkan på miljön och dessa beskrivs mer i detalj.
Litteraturöversynen ger en bild av det aktuella kunskapsläget och bidrar med kompleterande
information för att identifiera möjliga risker med farliga ämnen i textilier. Det bör dock
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noteras att detta område inte är väl studerat och att antalet vetenskapliga studier om eventuella
risker med farliga ämnen i textilier är få, särskilt när det gäller miljörisker53.

5.1

Hälsoeffekter relaterade till människors exponering för farliga
ämnen i textilier

Sammanfattning av de huvudsakliga resultaten












De flesta forskningsartiklar om hälsoeffekter av farliga kemiska ämnen i textilvaror
handlar om allergiska hudreaktioner. Dispersionsfärgämnen, som används för att
färga syntetfibrer, anges i litteraturen som den vanligaste orsaken till textilallergi.
Det finns många vetenskapliga studier som visar att kontaktallergi från
dispersionsfärger är ett kliniskt relevant problem.
De senaste rönen visar att 3,6 procent av de patienter som lider av kontaktallergi är
allergiska mot dispersionsfärgämnen. Många patienter är allergiska mot andra
ämnen i den kommersiella färgen än själva färgämnesmolekylen. Det är svårt att
fastställa omfattningen av problemet eftersom de allergitest som är standard på
kliniker inte inkluderar de textilrelaterade ämnen och eftersom det finns en brist på
information från industrin om användningen av allergiframkallande ämnen i
textilproduktionen.
Det är svårt att bedöma om det finns ett samband mellan exponering för farliga
ämnen i textilier och en ökad risk för cancer och störningar i utvecklingen eftersom
det är lång tid mellan exponering och då effekterna kan upptäckas.
Studier om ett eventuellt samband mellan farliga ämnen i textil och en ökad risk för
cancer handlar främst om exponering för cancerframkallande arylaminer som kan
bildas som en klyvningsprodukt av textila azofärgämnen.
De flesta publikationerna om en ökad risk för cancer av exponering för kemiska
ämnen i textilier avser yrkesexponering inom textilindustrin och det finns mycket
begränsad information om konsumenternas exponering.
Reproduktionstoxicitet har främst förknippats med exponering för bromerade
flamskyddsmedel, högfluorerade ämnen, ftalater och antibakteriella medel som kan
finnas i textilier.
Användning av varor som behandlats med antibakteriella biocider ökar. Det finns
indikationer på att bakteriell resistens mot bekämpningsmedel kan bidra till att
påskynda problemet med antibiotikaresistens.
Det har visat sig att biocider kan frigöras från textilier under tvätt.

5.1.1 Hälsoeffekter av allergiframkallande ämnen i textilier
Det potentiella sambandet mellan exponering för allergiframkallande ämnen i textilvaror och
allergiska reaktioner har nyligen undersökts av konsultfirman RPS på uppdrag av Europeiska
kommissionens generaldirektorat för näringslivsfrågor (DG Enterprise)54. Författarna drog
slutsatsen att textilfärger, hartser och vissa andra textilrelaterade ämnen kan orsaka allergiska
hudreaktioner, men variationer i studieresultat och brist på färska uppgifter gör det svårt att
fastställa hur vanligt problemet egentligen är.
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Hänvisningarna till den vetenskapliga litteraturen i detta kapitel presenteras i kapitel 8.
European Comission DG Enterprise, Study on the Link Between Allergic Reactions and Chemicals in Textile
Products. (2013).
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I rapporten betonas också att det saknas information om koncentrationer av allergiframkallande och irriterande kemiska ämnen som används och som finns kvar i den färdiga
textilvaran. Detta gör det svårt att dra slutsatser om huruvida det finns ett samband mellan
farliga ämnen i färdiga textilier och hudallergier. Vi hänvisar till rapporten från GD.
Näringsliv för en djupgående och mer omfattande översyn av det senaste kunskapsläget om
allergiska reaktioner av textilvaror. I denna rapport presenterar vi en kortfattad översikt
inklusive några ytterligare och mer aktuella uppgifter.
Textil dermatit
Textil dermatit är en hudreaktion som typiskt kännetecknas av inflammation, rodnad och
klåda i huden efter direkt kontakt med textilier. Tillståndet förknippas främst med syntetmaterial och en ny studie visar att byxor och kjolar, underkläder, skjortor, nylonstrumpor och
sportkläder är de mest problematiska plaggen [1].
Det finns två typer av textil dermatit, allergisk dermatit och irriterande dermatit, som ofta
samexisterar och ger upphov till liknande symptom [2]. Allergisk textil dermatit innebär
specifik aktivering av immunsystemet när ett främmande ämne tas upp av huden. Känsligheten för allergiframkallande ämnen varierar mellan olika personer och även om vissa ämnen
är kända för att vara mer allergiframkallande än andra, är allergisk textil dermatit svår att
förutse. Utvecklingen av en allergisk reaktion sker i två faser, sensibiliseringsfasen när
immunförsvaret känner igen ett främmande ämne och mobiliserar ett försvar och eliciteringsfasen när immunsystemet orsakar en allergisk reaktion mot det specifika ämnet. Detta innebär
att symptomen av allergisk textil dermatit vanligen utvecklas över tid och inte vid den första
kontakten med det allergiframkallande ämnet.
Irriterande textil dermatit orsakas av ett ämne som direkt skadar och irriterar huden och en
reaktion kan uppstå vid den första kontakten med ett ämne. Hudreaktioner som orsakas av
irriterande ämnen är lättare att förutse utifrån ämnets inneboende farliga egenskaper. Eftersom
det är svårt att skilja på irriterande och allergisk textil dermatit baserat på symptomen hos
patienter har vi i denna rapport inkluderar båda reaktionerna i begreppet textil dermatit [2].
Förekomst av textil dermatit
Vi hittade tio publikationer från epidemiologiska studier av textil dermatit hos patienter som
söker vård på dermatologiska kliniker, publicerade från 2004 till i dag. Antalet patienter som
ingick i studierna varierade från 277 till 3 325 och prevalensen varierade mellan 1,5 procent
och 32,6 procent [1, 3-11]. Den senaste undersökningen, en stor europeisk multicenterstudie,
visade att 3,6 procent av de testade patienterna hade en kontaktallergi mot dispersionsfärgämnen, av vilka en tredjedel bedöms vara kliniskt relevant. Den här och andra studier visar att
allergiska reaktioner som orsakas av textilfärger är vanligare bland kvinnor än män och också
vanligare i södra Europa jämfört med de norra delarna [1]. Det är viktigt att komma ihåg att
dessa studier inte är gjorda på ett slumpmässigt befolkningsurval och prevalensen bland den
allmänna befolkningen är inte känd.
Enligt litteraturen uppkommer textil dermatit oftast på överkroppen och orsakas av åtsittande
kläder i syntetmaterial [1, 12]. Yrkesmässig exponering kan också vara ett problem, särskilt
hudreaktioner på händerna från arbetshandskar [1]. Förutom prevalensdata från kliniska
studier visade en undersökning bland 858 patienter med kontaktallergi i Sverige och Belgien
att arton procent av patienterna angav textilier som en misstänkt orsak till sina hudproblem,
och att problemen oftast orsakades av syntetiska material.
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Den stora variationen i prevalens bland kliniska studier kan förklaras av skillnader i patienturval och studiedesign, särskilt på skillnader i urval av ämnen som ingår i de allergitest som
används för att testa patienterna [10, 12, 14]. Dessutom visar en genomgång av tidigare
epidemiologiska studier också på stora variationer i prevalens och utifrån den samlade datan
kan man inte säga om textil dermatit blir mer eller mindre vanligt, även om flera publikationer
anger att problemet växer [12].
Idag är det inte möjligt att diagnostisera patienter som är allergiska mot textila färgämnen
eller andra allergiframkallande ämnen i textilier genom att använda de kommersiellt
tillgängliga allergitester som används rutinmässigt på kliniker. Patienter med kontakteksem
diagnostiseras normalt med hjälp av den så kallade europeiska baslinjeserien55. Denna serie
innefattar inte några textilfärger eller andra textilrelaterade ämnen, med undantag av
formaldehyd. Allergi mot textilrelaterade ämnen kan därför endast diagnostiseras hos
patienter som deltar i kliniska studier eller i sällsynta fall när läkaren misstänker att ett
specifikt textilämne orsakar allergin, och även i dessa fall ingår endast ett begränsat antal
textilämnen i testen56 [7, 14-16]. Det är också möjligt att de kemiska ämnen som används för
diagnostiska ändamål skiljer sig i sammansättning och renhet från de ämnen som används i
textilproduktionen och det gör det ännu svårare att identifiera allergiframkallande ämnen. Det
finns också förmodligen ett stort mörkertal av människor som aldrig söker sjukvård för sina
problem. Det är därför troligt att många fall av kontaktallergi från textilrelaterade ämnen
förblir odiagnostiserade på klinikerna.
Klassificering av allergiframkallande ämnen
Ett ämne ska klassificeras som hudsensibiliserande i enlighet med CLP-förordningen (EG) nr
1278/2008 om det visar allergiframkallande egenskaper i toxicitetstester eller när det finns
tillräckliga bevis hos människor att ämnet kan orsaka allergi. Enligt Echa:s vägledning57 för
att bedöma hudsensibilisering betraktas sensibilisering som en tröskeleffekt, det vill säga att
det går att fastställa en exponeringsnivå, ett så kallat tröskelvärde, som anses säker för
människor. I praktiken är det dock mycket svårt att härleda ett tröskelvärde och att fastställa
en säker exponeringsnivå (DNEL) för sensibiliserande ämnen.
Hudallergiframkallande ämnen i textilier
Textila färgämnen och hartser för efterbehandling av textil är de typer av ämnen som
vanligast rapporteras orsaka textil dermatit58. Detta återspeglas också i den vetenskapliga
litteraturen, som domineras av kliniska studier av hudallergier orsakade av textila färgämnen
och formaldehyd som kan bildas från efterbehandlingshartserna. Det finns bara ett mycket
begränsat antal vetenskapliga studier som undersöker allergiska reaktioner mot andra typer av
textilrelaterade ämnen och det är därför möjligt att eventuella problem med dermatit orsakade
av sådana ämnen har förbisetts.
Textilfärger
Dispersionsfärgämnen utgör den mest frekvent rapporterade orsaken till textil dermatit och
bland dessa sticker Disperse Blue 124, Disperse Blue 106 och Disperse Yellow 3 ut som extra
problematiska med en prevalens som överstiger 1 % i screeningstudier vid hudkliniker [12].
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Det finns också ett antal fallstudier som visar att allergiska reaktioner av dispersionsfärgämnen i textilvaror är ett kliniskt relevant problem [15-19]. En studie har dock visat att
ungefär tjugofem procent av patienterna med diagnosen kontaktallergi inte reagerade på själva
färgämnet utan på andra ämnen i färgen. Detta tyder på att kommersiella textilfärger kan
innehålla allergiframkallande ämnen vars identitet är okänd för oss. Dispersionsfärgämnen
används för att färga syntetmaterial tillverkade av polyester, acetat och polyamid (nylon), och
inte för naturliga material som bomull, ull eller lin. Färgmolekylerna är fettlösliga och består
av en azobensen eller antrakinon med en funktionell grupp fäst vid den. Problem med dålig
färgbeständighet uppstår ofta när färgningen inte sker under optimala förhållanden, eller om
färgen inte är lämpad för det specifika materialet. I sådana fall avges dispersionsfärger relativt
enkelt vid slitage av textilien och kan migrera till huden hos den person som bär plagget.
Nitton dispersionsfärgämnen är listade som allergiframkallande ämnen enligt EU: s
miljömärke, EU Ecolabel, och en del av dessa omfattas av Öko-Tex Standard 100
kriterier59,60. EU Ecolabel och Öko-Tex är frivilliga initiativ, men många tillverkare,
importörer och återförsäljare uppfyller kraven vilket har lett till en minskad användning av de
mest kända allergiframkallande dispersionsfärgämnena. Marknadsövervakningsanalyser visar
att de allergiframkallande dispersionsfärgämnen som listats av EU Ecolabel sällan finns i
kläder på EU-marknaden61. Emellertid testades endast ett begränsat antal prover från en
mycket stor marknad och det kan inte uteslutas att det finns allergiframkallande färgämnen på
andra delar av marknaden.
Det finns endast ett fåtal rapporter om textil dermatit orsakad av andra typer av textilfärger
(syrafärgämnen, basiska färgämnen, direktfärgämnen, komplexfärgämnen, naftolfärgämnen,
kypfärgämnen, reaktivfärgämnen, lösningsmedelsfärgämnen, svavelfärgämnen och pigment)
och de flesta av dessa rapporter publicerades före 2004 och gäller inte konsumenternas
exponering [20]. Vi hittade dock enstaka fallbeskrivningar av patienter som drabbats av textil
dermatit orsakad av reaktiva eller basiska färgämnen i kläder [21, 22]. Det finns också
rapporter från epidemiologiska studier där dermatitpatienter uppvisar positiva testresultat för
några basiska färgämnen, reaktiva färgämnen och syrafärgämnen [1, 7, 8].
Tygbehandling med hartser
Textilier kan efterbehandlas med hartser för att tyget inte ska krympa eller bli skrynkligt och
för att förbättra kvaliteten och utseende på tyget. Många hartser kan frigöra formaldehyd som
är flyktig och kan avges från tyget och orsaka textil dermatit. Textil dermatit orsakad av
formaldehyd i kläder rapporterades ofta förut och har varit ett välkänt problem [23, 24]. I dag
har många EU-länder nationella gränsvärden för formaldehyd i textilier för att minimera
riskerna för människors hälsa62. Starkare lagstiftning tillsammans med frivilliga begränsningar har lett till en minskad frekvens av textil dermatit orsakat av formaldehyd och enligt
vissa rapporter anses det inte längre vara ett problem för konsumenternas hälsa63. Det finns
dock några rapporter som tyder på att det fortfarande finns skäl att vara orolig för att
formaldehyd släpper från textilier. Epidemiologiska studier från 2004 fram till i dag visar att
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2,3–8,2 procent av alla patienter som drabbas av dermatit är överkänsliga mot formaldehyd
och en studie visar att formaldehydallergi är vanligare bland personer som exponerats i arbetet
[1, 6-8]. Statistik från EU: s system för utbyte av information om produkter/varor som medför
en allvarlig hälsorisk för konsumenter (Rapex) visar att formaldehyd utgör cirka tre procent
av alla anmälningar om farliga ämnen i textilvaror från 2009 fram till idag64. Dessutom visar
en undersökning av formaldehyd i textilvaror som utförts av EU:s Gemensamma forskningcentrum (GFC) från 2007 att 11 procent av de varor som är avsedda att komma i direkt
kontakt med huden innehöll mer än 30 mg formaldehyd per kg textil, vilket är gränsvärdet för
EU: s miljömärke och Öko Tex.
Andra allergiframkallande ämnen i textilier
Ett stort antal andra ämnen än färgämnen och hartser används för textilproduktion, inklusive
mjukgörare, vatten- och smutsavstötande ämnen, flamskyddsmedel och biocider. Den
övergripande litteraturen tyder dock på att sådana ämnen är en sällsynt orsak till textil
dermatit eftersom det bara finns några få publikationer i ämnet. Vi hittade en fallrapport om
textil dermatit som orsakats av natriummetabisulfit i ett par jeans [25]. Litteraturstudien som
utfördes på uppdrag av Europeiska kommissionen (GD Näringsliv) kom till ett liknande
resultat och drog slutsatsen att textil dermatit främst orsakas av färgämnen och hartser. Det är
dock möjligt att det finns mörkertal av allergiframkallande ämnen, eftersom bara en bråkdel
av alla textilrelaterade ämnen har genomgått toxicitetstestning och ingår i de allergitester som
används på klinik.
Textilrelaterad luftvägssallergi
Textilvaror kan innehålla luftvägsallergener och irriterande ämnen som kan orsaka symtom
såsom astma, bronkit och irritation i de övre luftvägarna. Riskerna med luftvägssymtom som
är kopplade till kemiska ämnen i textilier är troligen begränsade till vissa grupper av personer
som exponeras i arbetsmiljön [26]. Vi identifierade inte några rapporterade fall av luftvägsproblem som orsakas av kemiska ämnen i textilvaror bland konsumenter.
Luftvägssjukdomar är ett stort problem vid yrkesmässig exponering i textilindustrin och den
tillgängliga litteraturen pekar ut textilfärger som potenta luftvägsallergener [27]. En stor del
av de vetenskapliga publikationerna handlar om skadliga effekter på lungor och luftvägar
efter exponering för bomullsdamm och det är svårt att skilja på om problemen orsakas av
dammpartiklar eller om det beror på en kemiskt inducerad toxicitet. Denna typ av risk är dock
av mindre relevans för konsumentanvändning av textilvaror.
5.1.2 Hälsoeffekter av cancerframkallande, mutagena och fortplantningsstörande ämnen i textilier
Cancerframkallande effekter
Cancerframkallande ämnen är sådana ämnen som kan orsaka tumörer, öka förekomsten av
tumörer och/ eller graden av elakartade tumörer eller förkorta tiden till tumörförekomst.
Kemiskt inducerad cancer kan innebära mutagena och genotoxiska störningar samt icke
genotoxiska effekter. Mutagenicitet innebär en induktion av permanenta förändringar av
DNA-molekylen, medan genotoxicitet är ett vidare begrepp som inkluderar alla typer av
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Statistik togs från Rapex notifieringar (veckovis) på kläder, textilier och modeplagg januari 2009 till april
2014 (http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.search). Endast varor som
omfattas av regeringsuppdraget ingick i statistiken.
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förändringar av det genetiska materialet, såsom strukturförändringar och segregering av DNA.
Icke-genotoxiska händelser anses generellt ha en tröskel, dvs. en lägsta dosnivå som behövs
för att få en effekt, i motsats till mutagena och genotoxiska effekter där linjära dos-responssamband i allmänhet antas. En konsekvens av ett linjärt dos-responsförhållande är att ingen
"säker" dos kan bestämmas.
Eftersom utvecklingen av cancer sker i flera sekventiella steg under lång tid är det svårt att
fastställa orsakssamband mellan specifika exponeringar och utveckling av cancer. Det
tydligaste sambandet mellan cancerframkallande effekter och exponering för kemiska ämnen i
textilier som rapporteras i litteraturen är cancerrisker kopplade till yrkesmässig exponering i
textilindustrin. Exponeringen för både textildamm och kemiska ämnen som förekommer i
textil produktion är mycket högre för arbetare inom textilindustrin jämfört med konsumenter.
En del av informationen kan dock fortfarande vara relevant i förhållande till konsumentexponering för kemiska ämnen i textilvaror samt för exponeringen av personer som i sitt
arbete som hanterar stora volymer av sådana varor vid exempelvis uppackning.
Flera rapporter om cancerframkallande och mutagena färgämnen identifierades i litteratursökningen, varav azofärgämnen utgjorde den största andelen. Ingen av rapporterna berörde
specifikt konsumentexponering för textilvaror, men den totala litteraturen tyder på att
exponering för cancerframkallande textilfärger kan vara relevant för konsumenter i kontakt
med textilier. Flera azofärgämnen samt andra typer av textilfärger, såsom aniliner och
antrakinoner, är klassificerade som cancerframkallande och/ eller mutagena65. Studier har
visat att både enskilda azofärgämnen och industriellt avloppsvatten förorenat med azofärgämnen kan orsaka mutagena och genotoxiska effekter i odlade celler [28-30]. En nyligen
genomförd studie visade också att mutagena reaktiva azofärgämnen kan migrera från
bomullsfibrer till artificiell svett i en experimentell miljö. Färgämnena var mutagena i sin
formulerade form medan svettlösningen av färgämnena inte var mutagena [31]. De
cancerogena och mutagena egenskaperna hos azofärgämnen beror på att aromatiska aminer
bildas som en nedbrytningsprodukt av färgämnet. Dessa aromatiska aminer kan frigöras från
färgade varor.
Det finns också ett par rapporter om cancerogena och mutagena effekter av andra typer av
färgämnen, inklusive färgningsmetoder baserade på kromsalter eller andra metoder där krom
används som som oxidations- eller bindemedel [32, 33].
Förutom de rapporterade cancerframkallande effekterna av textilfärger finns det mycket få
studier om cancerframkallande effekter av textilrelaterade kemiska ämnen. På senare tid har
det dock kommit ett par rapporter om potentiella hälsoeffekter kopplade till konsumentexponering för nanopartiklar i textilvaror [34]. Experimentella studier har visat att textilrelaterade nanomaterial, till exempel titandioxid (UV-filter) och antibakteriellt nanosilver, kan
orsaka mutagena och genotoxiska effekter i odlade celler [35, 36]. Fler studier på textilrelaterade nanomaterial och utveckling av tillförlitliga testmetoder för nanotoxicitet, inklusive
studier om hudgenomsläpplighet, behövs för att bedöma säkerheten hos nanopartiklar i
textilvaror.
Effekter på fortplantningsförmågan och utveckling
Effekter på fortplantningsförmågan förknippas ofta med hormonstörande ämnen med en
direkt effekt på fortplantningsorgan och utvecklingsprocesser, men effekter på fortplantningen
kan också vara ett indirekt resultat av en mer allmän påverkan på hälsostatus och individens
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välbefinnande. Oavsett om effekten är direkt eller indirekt har det betydelse för den samlade
förmågan till fortplantning. I den litteratur som publicerats under de senaste tio åren förknippas fortplantningsstörningar främst med exponering för fyra grupper av textilrelaterade
ämnen: bromerade flamskyddsmedel, föroreningar och nedbrytningsprodukter av högfluorerade polymera vatten- och smutsavvisande ämnen, ftalater och antibakteriella ämnen.
En genomgång av epidemiologiska studier visade på kopplingar mellan hälsoeffekter hos
människor och exponering för bromerade flamskyddsmedel, bland annat sågs effekter på
kognitiv förmåga, utveckling, fortplantning och sköldkörtelns funktion [37]. Fortplantningsstörningar i samband med exponering för bromerade flamskyddsmedel har också observerats i
djurstudier [38-42].
För ämnen som kan förekomma som föroreningar i eller bildas som nedbrytningsprodukter av
högfluorerade polymera vatten- och smutsavvisande ämnen har fortplantningsstörande
effekter observerats i djurstudier [43, 44], medan epidemiologiska studier inte har rapporterat
några samband mellan halter hos människa, varken i blod från gravida kvinnor eller i navelsträngsblod, och fortplantningsstörande effekter såsom att testiklarna inte vandrar ner i
pungen, födelsevikt eller förändringar i sköldkörtelhormoner [45-47].
Fortplantningsstörande effekter, eller tidiga markörer för sådana effekter, har observerats efter
exponering för flera olika ftalater som finns i konsumentprodukter, bland annat textilier66. De
observerade fortplantningseffekterna var alla relaterade till ett antiandrogent verkningsmönster, vilket indikerar att det är nödvändigt att ta hänsyn till effekter som kan uppstå av den
kombinerade exponeringen för flera olika ftalater samtidigt [48, 49].
Triklosan, triklokarban och silvernanopartiklar är antibakteriella ämnen som kan användas i
textilvaror. För triklosan finns det studier som visar på fortplantningsstörande effekter och
triklosan har också visat sig störa utsöndringen av sköldkörtelhormon [50, 51, 52]. Det finns
även studier på odlade kortikala neuroner som tyder på att silvernanopartiklar kan ge effekter
på nervsystemets utveckling och fysiologisk funktion [53].
Litteratursammanställningen visar även att azofärgämnen som används i textiltillverkning i
varierande grad kan påverka effekter som är kopplade till fortplantningsstörningar [54, 55]
samt att kvinnliga textilarbetare som utsätts för syntetiska och naturliga fibrer i sin yrkesmiljö
har en ökad risk för missfall [56]. Hur relevanta dessa fynd är ur ett konsumentperspektiv är
dock oklart.
5.1.3 Biocidbehandlade varor och antibiotikaresistens
Biocider som används för att bekämpa någon form av mikroorganismer används alltmer för
behandling av textila material och varor. Sådan behandling är avsedd att förhindra
bakterietillväxt och lukt i textilmaterial, exempelvis i sportkläder (se avsnitt 3.1.3).
I en preliminär litteraturstudie framgick att en viktig källa till information om biocidbehandlade material var patent67. Studien fann att det fanns mer än 6 000 patent relaterade till
textilier, jämfört med 2 000 patent för papper. Patentdokument innehåller teknisk och juridisk
information om nya applikationer för kemiska ämnen som kan vara av ekonomiskt intresse,
men det betyder inte nödvändigtvis att dessa uppfinningar redan används i praktiken.
Preliminära litteratursökningar i SciFinder68 om användning av verksamma biocidämnen som
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är av potentiell betydelse resulterade också i betydande mängder av referenser. För silver
fanns extremt många referenser, över 250 000, men för de flesta av de verksamma ämnena
fanns det i storleksordningen tusen referenser. Trots de många referenserna för vissa specifika
aktiva substanser och materialtyper framgick av studien att användningen av biocider i
behandlade material inte är väldokumenterad. Informationsflödet om biocidbehandling av
material och varor behöver utvecklas genom leverantörskedjan för textilier.
Exponering för antibakteriella biocider som avges från behandlade varor behöver beaktas vid
riskbedömningen av ämnena. Frisläppandet av aktiva biocidämnen under användning och
avfallshantering av biocidbehandlade varor kan ge ett bidrag till exponeringen som normalt
inte redovisas i riskbedömningar. Det har visat sig att stora andelar av silver, triklosan och
triklokarban som ingår i textilvaror kan frisläppas efter några tvättar69.
Antibakteriella biocider och utveckling av antibiotikaresistens
Användningen av biocider i konsumentvaror kan leda till nya problem för människors hälsa
och miljön. Alltmer framhålls farhågor om att utvecklingen av bakteriell resistens kan uppstå
mot de aktiva substanserna i desinfektionsmedel och konserveringsmedel. Förlust av
känslighet för vanliga desinfektionsmedel kommer i första hand att påverka möjligheterna att
förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Om dessa biocidämnen används för
behandling av färdiga varor, istället för den huvudsakliga användningen inom sjukvården,
kommer de successiva utsläppen från en mängd varor att ge en konstant låg exponering för
mikroorganismer i avloppssystemen.
Det är känt att kontinuerliga utsläpp till miljön av ett antibakteriellt ämne i måttliga
koncentrationer kan skapa en perfekt miljö för bakterier att utveckla resistens mot ämnet.
Även mycket låga koncentrationer av antibakteriella ämnen kan skapa en selektion som ökar
mängden resistenta bakterier. Tillväxten och reproduktionen av de känsliga normala
bakterierna kan då hämmas, medan bakterier med minskad känslighet överlever och kan
förmedla resistensen vidare vid förökning. På grund av detta kan resistensen hos bakterier
upprätthållas och till och med successivt öka genom generationerna. Dessutom finns det
starka indikationer på att resistens orsakad av antibakteriella ämnen potentiellt kan påskynda
utvecklingen av antibiotikaresistens.
Selektionstrycket som skapas av en biocid kan inte bara påverka de biocidresistenta
bakterierna utan även de som är resistenta mot antibiotika. Även om det inte har fastställts
någon lägsta selektiva koncentration för biocidämnen, som det har för antibiotika, är det
mycket möjligt att diffusa utsläpp från biocidbehandlade varor kan utlösa utvecklingen av
antibiotikaresistens. Detta kan dock ännu inte slås fast på vetenskaplig grund70. Den roll som
antibakteriella biocider har för utveckling av antibiotikaresistens har inte studerats tillräckligt,
men EU:s vetenskapliga kommitté för nya och nyligen identifierade hälsorisker71 har
identifierat och bedömt problematiken utifrån tillgängliga uppgifter. Problemet med
antibiotikaresistens utvecklas snabbt över hela världen med ökad risk för allt fler dödsfall från
sjukdomar och infektioner som inte längre kan botas.
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5.2

Miljöeffekter relaterade till farliga ämnen i textilier

Sammanfattning av de viktigaste resultaten
 Det saknas studier om avgivning av kemiska ämnen från konsumenttextilvaror till
miljön och de negativa effekter som detta kan medföra.
 Två studier har visat att konsumenttextilier och syntetiska plastfibrer kan läcka
ämnen som är akut giftiga för vattenlevande organismer.
 Giftigheten varierade i hög grad mellan olika textilvaror och identiteten på de
ämnen som orsakade den framgår inte i studierna
 Två studier tyder på att tvätt av konsumenttextilier kan vara en viktig källa till
textilfibrer i vattenekosystemet.
 Vid en riskbedömning av det verksamma ämnets användning i behandlade textilier
bidrog silver zink zeolit med den största exponeringsdelen. Slutsatsen blev att
sedimentlevande organismer är i riskzonen när de utsätts för utsläpp från
reningsverk.
En litteraturstudie av allmänt tillgänglig vetenskaplig litteratur utfördes för att få en översikt
över rapporterade miljöeffekter i samband med exponering för farliga ämnen i textilier.
Det finns flera rapporter om potentiella miljörisker vid produktionen av textilvaror till följd av
utsläpp av giftiga kemiska ämnen i samband med tillverkning72 samt studier som visar på
giftighet i textilt avloppsvatten [57-60]. Men det finns inte mycket information om potentiella
miljörisker kopplade till utsläpp av farliga ämnen efter användning av textilvaror (t.ex. på
grund av utsläpp vid tvätt), som är i fokus för denna rapport. I en studie som undersökte
giftigheten hos kemiska ämnen som frigörs från textilier gjordes korttidsstester med Daphnia
magna som testades i lakvatten från 52 prover [61]. Giftigheten varierade med en faktor på
mer än 180, vilket indikerar att giftiga kemiska ämnen släppt från vissa av textilierna. Det var
inte möjligt att upptäcka någon skillnad i giftghet mellan olika fibertyper, även om en
betydligt högre toxicitet hittades för bomull med tryck jämfört med bomull och bomull/
linnetextilier utan tryck, medan det motsatta observerades när det gäller syntetiska textilier.
Eftersom endast sju miljömärkta textilier testades och av dem var fem av bomull, så kunde en
utvärdering av giftighet kopplad till denna skillnad inte göras. Eftersom miljömärkta
produkter/varor dock var jämnt fördelat på giftighetsskalan när det gäller vatten så innebär det
att miljömärkningen i sin nuvarande form inte nödvändigtvis skyddar användarna eller miljön
från exponering för giftiga kemiska ämnen.
Liknande resultat erhölls i en studie av Lithner et al. (opublicerat manuskript, finns i
doktorsavhandling) [62], där den akuta giftigheten hos lakvatten från syntetiska textilier
tillverkade av olika plastfibrer undersöktes. Nio av 25 plastfibertextilier läckte tillräckligt med
kemiska ämnen för att orsaka akut toxicitet hos Daphnia magna (48-h EC50 på mellan 1 och
210 g/L) efter 3 d urlakning i vatten vid 50° C. Lakvatten från tekniska textilier och möbeltyger var giftigast. De två mest giftiga lakvatten, där det ena kommer från textilier baserade på
en akrylfiber impregnerad med långkedjiga fluorerade polymerer som ska vara vatten- och
oljeavvisande och den andra kommer från textilier bestående av en polyesterfiber belagd med
mjukgjord PVC, indikerade att hydrofoba/”feta” organiska ämnen står för den största delen av
den observerade giftigheten.
Inga ytterligare studier om giftighet hos de kemiska ämnen som läcker ut från tyger hittades,
vilket antyder att det finns stora kunskapsluckor inom detta område.
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5.2.1 Textilrelaterade ämnen med känd potentiell miljöpåverkan
Silver
En riskbedömning av användningen av silverzinkzeolit som biocid produkt har utförts av
Sverige som rapporterande medlemsstat i enlighet med arbetsprogrammet för granskning av
verksamma ämnen i biocidprodukter enligt direktiv 98/8/EG. Inget formellt beslut om att
införa eller inte införa silverzinkzeolit har ännu tagits.
Exponeringsberäkningen i riskbedömningen baserades på en kumulativ exponering för silver.
För miljöriskbedömningen delades de biocida silverprodukterna in i olika grupper där
behandlade textilier var en. För riskbedömningen antog man att allt silver i behandlade
textilier släppte inom två år, den förmodade genomsnittliga livslängden för konsumenttextilier. Dessa antaganden baserades på en tvättstudie, där i genomsnitt 60 procent av silvret
från olika textilier släppte efter 10 tvättar.
Riskbedömningen visade att användningen av silverzinkzeolit i behandlade textilier bidrog till
merparten av den identifierade risken (PEC / PNEC> 1) för sedimentlevande organismer som
exponeras via utsläpp från reningsverk. Dock kan den identifierade risken omvärderas genom
ytterligare information, exempelvis genom ett långtidstest med sedimentlevande organismer.
Riskbedömning visar dock på en potentiell risk med användningen av silver som biocid i
textilier.
Nonylfenoletoxilater och nonylfenol
Ett flertal studier har påvisat halter av nonylfenoletoxilater (NPEO) och i vissa fall även dess
nedbrytningsprodukt nonylfenol (NP) i textilier. Majoriteten av NP/NPEO i miljön kommer
från utsläpp till avloppsvatten, som via reningsverk når miljön. Textiltvätt anses vara en viktig
källa till att NP/NPEO73 släpps ut till reningsverken. Både NPEO och NP är mycket giftiga
för vattenlevande organismer och har visat på långtidseffekter.
Nonylfenol har identifierats som ett prioriterat farligt ämne i EU: s ramdirektiv för vatten74
(ett så kallat “priority hazardous substance”), vilket innebär att användningen ska upphöra
eller att utsläpp och förluster bör fasas ut till 2020.
Både nonylfenol och nonylfenoletoxilater finns på den så kallade kandidatförteckningen i
Reach på grund av dess hormonstörande egenskaper. Kandidatförteckningen är en statisk lista
över särskilt farliga ämnen som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors
hälsa och i miljön. Det innebär att det finns krav på information om en textilvara innehåller
mer än 0.1% (d.v.s. 1000 mg/kg) av NP eller NPEO. Ämnen på kandidatförteckningen kan
även komma att bli föremål för tillståndsprövning i ett senare skede.
Kemikalieinspektionen har även lagt fram ett begränsningsförslag för NPEO i textilvaror, som
har utvärderats av de två vetenskapliga kommittéerna som ligger under den europeiska
kemikaliemyndigheten Echa75. Enligt kommittéernas antagna ståndpunkter anses den
föreslagna begränsningen vara den mest lämpliga EU-omfattande åtgärden för att hantera de
identifierade riskerna. De två yttrandena från Echas kommittéer har tillsammans med
relevanta bakgrundsdokument skickats till EU-kommissionen. Kommissionen kommer sedan
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att ge ett förslag som kan föras in i bilaga XVII till Reach. Det slutliga beslutet involverar
medlemsstaterna och Europaparlamentet.
Högfluorerade polymera vatten- och smutsavvisare
Per- eller polyfluorerade ämnen (PFAS) används för sina effektiva olje-, vatten- och
smutsavvisande egenskaper i en mängd olika industriella och hushållsapplikationer, inklusive
textilier.
PFAS har stor spridning i miljön och det finns indikationer på att vissa av dem ökar, till
exempel i den arktiska regionen. De har alla gemensamt att de är persistenta mot nedbrytning.
Vissa kommer att brytas ner långsamt eller inte alls, medan andra kommer att förvandlas till
långlivade ämnen, t.ex. PBT-ämnena perfluoroktansulfonat sulfonyl (PFOS) och
perfluoroktansyra (PFOA).
Förr i tiden användes fluorerade polymerer baserade på PFOS. PFOS i textilier har varit
förbjudet i EU sedan 2008. Idag använder branschen mer och mer kortkedjiga PFAS (där
PFAS med kolkedjor på sex kol ersätter kolkedjor med åtta kol). Fluortelomerer är en vanlig
PFAS som ofta används för att ge effektiva tätskikt och smutsavvisande ytor. Fluortelomerer
kan omvandlas till perfluorerade karboxylsyror genom oxidation (såsom PFOA i vissa fall76).
Själva behandlingen av textilier med fluorerade ämnen förekommer inte inom de nordiska
länderna (med ett möjligt undantag för mattindustrin)77. Behandlade textilier finns ändå
tillgängliga på EU-marknaden genom import, eftersom de flesta (ca 80 %) av textilierna
importeras från länder utanför EU. Betydelsen av textilier i förhållande till andra källor (när
det gäller halterna av högfluorerade ämnen som finns i miljön) är för närvarande inte känd. En
norsk rapport uppskattade det årliga utsläppet av PFOA i Norge från olika konsumentvaror.
Där stod mattor för 12 kg, belagda och impregnerade papper för 1,3 kg, textilier för 0,5 kg
och färg och lack för 1 kg78. Den årliga långväga transporten av PFOA in i Norge uppskattas
till mellan 130-380 kg. I en färsk rapport från tyska Naturvårdsverket, UBA, uppskattas ett
värsta scenario för Tyskland att PFAS-innehållande friluftsjackor bidrar med ett årligt utsläpp
på 0,27 kg PFOA79. Det är uppenbart att textilvaror åtminstone i viss grad att bidrar till den
totala mängden av fluorerade ämnen som finns i miljön.
5.2.2 Textilfiber förlust under tvättning och effekterna av textilfibrer i miljön
Det finns få studier om fiberförlust vid tvätt. I en studie som gjordes 1999 uppmättes en
viktminskning på 0,3 till 4,6 procent efter 100 tvättar av lakan i olika material80.
Mikroplaster kan även utgöra ett miljöproblem eftersom det kan misstas för föda och därmed
tas upp av och fysiskt påverka vattenlevande djur[63]. Detta ligger dock utanför ramen för
denna rapport som fokuserar på kemiska risker för miljön. Utöver de eventuella fysiska
effekterna av mikroplaster, skulle plasten också kunna adsorberar hydrofoba giftiga
kemikalier som därefter kan frigöras inuti organismerna[65]. Det behövs dock ytterligare
forskning för att klarlägga om detta är en viktig exponeringsväg för kemikalier.
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5.3

Ytterligare behov av forskning

Det finns få vetenskapliga publikationer om skadliga effekter av exponering för farliga ämnen
i textilier, i synnerhet för miljön. Det återspeglar troligen den begränsade kunskap som finns
idag om kemikalieinnehållet i textilier och svårigheterna att etablera ett samband mellan
exponering och effekter för dessa typer av varor. Det finns därför ett behov av mer forskning
på området kemiska ämnen i varor, avgivning av ämnen från textila material samt hur
människan och miljön exponeras för ämnen i textilier. Det finns också ett behov av mer
forskning inom området återvinning och farliga ämnen i syfte att identifiera vilka material och
varor som är lämpliga att återvinna/återanvända. Ett av de största hindren för företag i dag när
det gäller att använda återvunnet material är bristen på kunskap om vilka farliga ämnen som
finns i det återvunna materialet.
För att möta behovet av mer information om kemikalieinnehållet i textilvaror, behövs mer
information från tillverkare och leverantörer samt förutsättningslös screening av kemiska
ämnen för att identifiera ämnen i textilvaror. För att kunna fokusera på de exponeringsvägar
som är mest relevanta för människors hälsa och miljön, behövs mer information om vilken
typ av farliga ämnen som finns i textilier.
Pågående forskning - några exempel
På uppdrag av Naturvårdsverket pågår två projekt för att kvantifiera innehållet av textilfiber i
utflödet från tvättvatten respektive från reningsverk. Det första projektet, som genomförs vid
Umeå universitet, har som mål att kemiskt analysera och kvantifiera avgivningen av fibrerna
under tvätt av utvalda kläder. Projektet syftar också till att kvantifiera avgivningen av 126
organiska ämnen vid tvätt81. Det andra projektet genomförs av IVL, Svenska Miljöinstitutet,
och består i att mäta nivåerna av mikroplastpartiklar, inklusive syntetiska fibrer, i och
nedströms från reningsverket82.
Forskare vid Stockholms universitet bedriver förutsättningslös screening av ämnen i textilvaror inom ramen för projektet "Textil - En exponeringsväg för farliga kemikalier". Projektet
har hittills resulterat i två publikationer om kinoliner, bensotiazol och bensotriazol-derivat i
kläder83, 84. Ytterligare data från förutsättningslös screening samt ytterligare studier av
kemiska utsläpp från tvätt väntas komma ur projektet.
RIVM (Institutet för folkhälsa och miljö, Holland) arbetar för närvarande med ett projekt där
de prioriterar farliga ämnen som används i textilier för vidare bedömning av risker för
människors hälsa. Detta utförs med hjälp av IUCLID-registreringsuppgifter från Echa för att
bedöma användning i textilier samt klassificeringsdata och DNEL för riskprioritering.
Ett framtida projekt från Nordiska ministerrådet, finansierat av Nordiska Avfallsgruppen
(NAG) har som mål att använda livscykelanalys (LCA) för att samla in kunskap om
miljöeffekterna av olika återvinnings- och energiåtervinningsmetoder av begagnade textilier.
Resultatet kan användas för att förstå hur man kan använda textilresurserna på det mest
effektiva sättet.
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6 Identifiering och prioritering av ämnen i textilvaror
Sammanfattning av de viktigaste resultaten:







Cirka 3 500 textilrelaterade ämnen identifierades; mer än 2 000 av dessa ämnen
har (ännu) inte registrerats fullt ut i Reach.
För upp till 1 000 ämnen kan kopplingen till textil vara konfidentiell information i
Reach-registreringarna.
Cirka tio procent av de textilrelaterade ämnen som har analyserats i studien kan
utgöra en möjlig risk för människors hälsa och fem procent kan utgöra en möjlig
risk för miljön.
Ämnena som kan utgöra en möjlig risk för människors hälsa omfattar
huvudsakligen azofärgämnen (av typen direkt- och syrafärgämnen) samt
doftämnen.
Många flamskyddsmedel och mjukgörare bedöms kunna utgöra en möjlig risk för
människors hälsa på grund av exponering via fiberförlust/damm.
Azofärgämnen av typen direkt- och syrafärgämnen identifierades också som
potentiellt skadliga för miljön.

Den metod som användes för att få en riskindikation för de farliga ämnen som kan förekomma i textilier för hälsa och miljö inkluderade både en databasscreening med datorbaserade analysverktyg och en manuell screening där analyserna gjordes av experter på
området. Metoden utvecklades i syfte att kunna undersöka ämnen förutsättningslöst och inte
enbart begränsa analysen till välkända och redan reglerade ämnen. Detta tillvägagångssätt har
fördelen att det ger en möjlighet att identifiera riskämnen som nyligen introducerats på
marknaden eller ämnen där en ökad användning i samhället har setts. Även ämnen med en
bred användning som inte har studerats tidigare har kunnat identifieras.

6.1

Inventering av farliga ämnen i textilier

Vi började med att utföra en screening av utvalda databaser och andra informationskällor i
syfte att sammanställa en inventeringslista över ämnen med en rapporterad användning i
textilproduktion och där ämnet är tänkt att finnas kvar i den färdiga textilvaran. Inventeringslistan är baserad på information från flera olika källor, bland annat IUCLID 5-databasen, som
innehåller information om de ämnen som registrerats i Reach, nationella myndigheters databaser och ämneslistor från textilindustrin och organisationer (se bilaga).
Ämnena på inventeringslistan poängsattes därefter baserat på en farokategorisering av
inneboende egenskaper från 0 till 10, där 10 poäng representerar de farligaste ämnena.
Kriterierna för faropoängen utvecklades med hjälp av klassificeringen i CLP-förordningen85
tillsammans med hälsoriskscenarier och miljöriskscenarier som utvecklats av Echa:s ITscreening program86,87. Kriterierna omfattar både harmoniserad klassificering enligt CLP-
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar.
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ECHA Screening Scenarios Human Health: Scenarios To Be Implemented For Searching Potential Substances
Of Concern For Substance Evaluation And Regulatory Risk Management (2014).
87
ECHA Screening Scenarios to be Implemented for Searching Potential PBT/VPVB Substances and Potential
EDS (2014).
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förordningen, bilaga VI, samt den självklassificering som rapporterats i ämnesspecifika
Reach-registreringar.
Harmoniserade klassificeringar är mer noggrant utvärderade än självklassificeringarna och
kan därför ses som mer tillförlitlig, dock saknas en harmoniserad klassificering för
majoriteten av de textilrelaterade ämnena och de skulle således inte ha ingått i farobedömningen om självklassificeringarna hade valts bort. Kriterierna för faropoängen för hälsa
respektive miljö beskrivs i detalj i bilaga 4-5. Figur 8 visar en översikt över de olika stegen i
den analytiska granskningen.
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Screening av utvalda databaser och informationskällor

Sammanställning av en inventeringslista över textilrelaterade ämnen

Kategorisering av ämnena baserat på faropoäng

Inventering av farliga textilrelaterade ämnen

Poängsättning av ämnen baserat på
registreringsuppgifter om användning
och volymer i Reach

Prioritering av särskilt farliga ämnen

Prioritering av funktionella ämnen med
hög eller måttlig textil relevans
Kategorisering av ämnen baserat på
faropoäng och användning i en
riskmatris

Gruppering av ämnen baserade på
sannolikhet för avgivning från textil

Identifiering av ämnen som kan utgöra
en möjlig risk för människors hälsa och
för miljön
Figur 8 Schematisk översikt av de prioriteringsprocesser för riskupskattning av farliga ämnen i textil
som användes. Farliga ämnen som kan förekomma i textilier kategoriserades både med hjälp av
registreringsuppgifter i Reach samt genom en expertbedömning för att identifiera ämnen som kan
utgöra en möjlig risk för människors hälsa och för miljön.

Kategoriseringen av ämnen baserat på vilken faropoäng de tilldelats kunde sedan användas
för att prioritera ämnen för vidare analys av deras möjliga hälso- eller miljörisk. Det var inte
möjligt att tilldela alla ämnen på inventeringslistan en faropoäng och frånvaron av en farpoäng betyder antingen att ämnet inte har några relevanta farliga egenskaper eller att det inte
har testats för farliga egenskaper. Det bör noteras att ett ämne kan anses utgöra en låg fara för
miljön samtidigt som det kan anses mycket farligt för människors hälsa, och vice versa, vilket
beror på att olika kriterier har använts vid prioriteringen av miljö- respektive hälsofarliga
ämnen.
Inventeringen av farliga ämnen som kan förekomma i textilier användes som utgångspunkt
för två separata studier:



Identifiering av ämnen som kan utgöra en möjlig risk baserat på en expertanalys
(avsnitt 6.2).
Kategorisering av ämnen som kan utgöra en möjlig risk baserat på
registreringsuppgifter i Reach (avsnitt 6.3).
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6.2

Identifiering av ämnen som kan utgöra en möjlig risk baserat
på en expertanalys

6.2.1 Metoder
En delmängd av inventeringslistan över farliga ämnen som kan förekomma i textil,
motsvarande ämnen med en faropoäng mellan 8-10 för hälsa eller en faropoäng mellan 6-10
för miljön (se bilaga 4 och 5), valdes ut för en expertanalys baserad på mer omfattande
uppgifter om enskilda ämnen. Den delmängd som valdes ut för en fördjupad analys
representerar ämnen med de särskilt farliga ämnesegenskaper som prioriterats inom detta
uppdrag. Vad gäller hälsorisker är det egenskaper som cancerframkallande, mutagenicitet,
fortplantningsstörande, hormonstörande och allergiframkallande, medan det på miljösidan
handlar om egenskaper som gör att ämnen är långlivade i miljön och/eller kan bioackumuleras i näringskedjan. Den fördjupade analysen omfattade en manuell genomgång av
inventeringslistan där den ämnesspecifika textilrelevansen och möjliga avgivning från
textilier uppskattades. Arbetet utfördes av Swerea IVF i enlighet med den bedömningsmetod
som beskrivs i detalj i bilaga 6. De informationskällor som används för uppskattningen av
textilrelevansen och avgivning från textilier är listade i samma bilaga. Swerea IVF har även
baserat bedömningarna på forskningserfarenheter inom textilområdet, bland annat från
textilindustrin, arbetsplatsbesök, dialog med textilföretag och långsiktigt arbete med
myndigheter och organisationer. En kortfattad beskrivning av de olika metodstegen ges
nedan.
Prioritering av ämnen baserat på textilrelevans
En ämnesspecifik utvärdering för att bedöma potentiell textilrelevans gjordes för den utvalda
delmängden. Textilrelevans definierades i detta sammanhang som sannolikheten för att ett
ämne kan finnas i den slutliga textilvaran. Bedömningen baserades på känd användning i
textil produktion (se bilaga 6) och de så kallade funktionella kemiska ämnena prioriterades för
vidare analys. Funktionella kemiska ämnen är ämnen där en relativt hög koncentration
förväntas förekomma i slutvaran (se bilaga 6).
Prioritering av ämnen baserat på sannolikhet för avgivning från textilier
För de identifierade funktionella kemiska ämnena med hög faropoäng bedömdes även den
möjliga avgivningen från textilier. Avgivningen från textilier har betydelse för hur människor
eller miljö kan exponeras för olika ämnen. Bedömningen av den möjliga avgivningen från
textilier baserades på ämnenas kemiska och fysikaliska egenskaper och genererade tre olika
grupper av ämnen; ämnen med hög, måttlig eller låg sannolikhet för avgivning. De egenskaper som låg till grund för bedömningen beskrivs nedan.
1. Hög sannolikhet för avgivning: Flyktiga och/eller vattenlösliga ämnen som är löst
bundna till textilfibrerna eller obundna fraktioner som lätt kan migrera, exempelvis till
svett och saliv eller till luft.
2. Måttlig sannolikhet för avgivning: Halvflyktiga ämnen och/eller ämnen med
begränsad vattenlöslighet och med en måttlig fysisk bindning till textilfibrerna.
3. Låg sannolikhet för avgivning: Ämnen med kovalent eller annan stark fysisk
bindning till textilfibrerna. Dessa ämnen avges huvudsakligen från textilier vid
fiberförlust.
Avgivningen av ett ämne från textilier kan också förändras beroende av yttre faktorer. Ett
exempel är användning av tvättmedel vid tvätt vilket kan förändra ämnenas löslighet i vatten.
En förändrad löslighet skulle kunna göra att ett ämne i gruppen "måttlig sannolikhet för
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avgivning" avges i samma utsträckning som ett ämne i gruppen ”hög sannolikhet för
avgivning”. Även om den här typen av faktorer kan få stor betydelse, inte minst för miljön där
exempelvis tvättvatten kan ge ett betydande bidrag till förekomsten av farliga ämnen, har de
inte tagits hänsyn till vid grupperingen av ämnen.
Metodologiska begränsningar
Genom att använda de metoder som beskrivs ovan kunde vi grovt uppskatta den möjliga
risken för människors hälsa och för miljön, baserat på farliga egenskaper kombinerat med
textilrelevans och sannolikhet för avgivning från textilier, för ett mycket stort antal ämnen på
ett tidseffektivt sätt. Det måste dock understrykas att detta tillvägagångssätt innebär många
antaganden och bör ses som ett verktyg för prioritering av ämnen. Resultaten ger dock viktig
information som bidrar till att uppskatta risken med farliga ämnen i textilier och identifiera
särskilt farliga ämnen som skulle kunna förekomma i textilier. För att dra definitiva slutsatser
om risker eller frånvaro av risker måste en mer omfattande riskanalys utföras där en riskbedömning görs från fall till fall på en mer detaljerad nivå.
Ämnen som inte klassificerats (eller självklassificerats) eller som inte finns omnämnda i de
informationskällor/databaser som användes för att sätta samman inventeringslistan har inte
heller kunnat analyseras. Avsaknad av klassificering kan bero på att ämnet inte uppfyller
klassificeringskriterierna men det kan också bero på att det saknas uppgifter om ämnet eller
att uppgifterna varit ofullständiga. Avsaknad av eller bristfällig information gör att risken är
okänd eller mycket svårbedömd. Vidare bör det noteras att de informationskällor som
användes för att identifiera ämnen inte är fullständiga och att ytterligare ämnen skulle kunna
uppfylla kriterierna för att ingå i analysen. Som ett exempel kan nämnas att Colour Indexdatabasen över färgämnen inte användes vid identifiering av ämnen till inventeringslistan.
Colour Index-databasen innehåller cirka 10 000 färgämnen som kan användas för att färga
textilier, även om det inte är känt hur många av dessa som faktiskt används i textilproduktion.
För att få fram ämnen som kan vara skadliga för miljön har vi använt de kriterier som anges i
bilaga 5. Denna metod har dock sina begränsningar. En begränsning är att endast ämnen som
är klassificerade enligt vissa definierade typer av skadliga effekter kan identifieras. Det
faktum att ett ämne inte är klassificerat för en/flera/alla av dessa effekter behöver inte betyda
att ämnet/ämnena inte har dessa farliga egenskaper, utan beror oftast på att tillräcklig
information för att avgöra detta saknas. En annan begränsning gäller bedömningen av
bioackumulering. Enligt ett vägledande dokument (ECHA 2008) kan log KOW88 användas på
screeningnivå för att bedöma den bioackumulerande potentialen. När inget experimentellt log
KOW finns tillgängligt så kan värdet istället beräknas med hjälp av matematiska modeller som
baseras på de kemiska fragment som ämnena består av och hur dessa fragment påverkar log
KOW. På grund av det stora antalet kemiska ämnen på inventeringslistan så gjordes ingen
individuell bedömning av om de beräknade log KOW-värden som användes för detta var
rimliga. Dessutom, även om log KOW kan vara användbart för att uppskatta bioackumulering
för många typer av kemiska ämnen, så är det inte lämpligt för alla ämnen. Ett exempel där det
är olämpligt att basera bedömningen av bioackumulering på log KOW är fluorerade ämnen, där
andra egenskaper än hydrofobicitet89 är av betydelse. Miljöfarlighetskriterierna inkluderar inte
heller skadliga effekter på mikroorganismer, vilket kan vara en kritisk egenskap för biocider.
Ett exempel på ämnen som hade kunnat identifieras med hjälp av ett sådant kriterium är de
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Fördelningskoefficient mellan opolärt (oladdat) oktanol och polärt (laddat) vatten.
Att ett ämne lämnar den laddade miljö som vatten utgör för att istället fördelas till oladdade miljöer som
fettvävnad.
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många olika former av silver som används som biocider i kläder och som är kända för att vara
farliga för miljön.
I urvalet av ämnen har vi prioriterat funktionella kemiska ämnen, eftersom de förväntas
förekomma i den färdiga textilvaran i relativt höga koncentrationer till skillnad från
hjälpkemikalier eller oavsiktligt bildade ämnen. Prioriteringen av funktionella kemiska ämnen
får dock konsekvenser för vilka typer av ämnen som identifierats för fortsatt analys. Prioriteringen medför bland annat att exempelvis hjälpkemikalier som t.ex. nonylfenoletoxilater
(med nedbrytningsprodukten nonylfenol), inte finns med bland de ämnen som utvärderats
ytterligare. Detta trots att dessa har identifierats som problematiska för vattenlevande
organismer inom EU och att tvätt av textilier har visats vara en viktig källa till de halter av
dessa ämnen som uppmätts i miljön. Prioriteringen av funktionella kemiska ämnen kommer
också att leda till att ämnen som inte avsiktligt tillförs textilien men bildas som nedbrytningsprodukter under textiliens livslängd inte inkluderas i bedömningen. Exempel på sådana ämnen
är perfluorerade alkylsyror, som kan bildas genom nedbrytning av vatten- och smutsavvisande
fluorerade polymerer, samt formaldehyd, som kan frigöras från textilier behandlade med vissa
typer av hartser.
6.2.2 Resultat
Den initiala screeningen av ämnen i utvalda informationskällor/databaser (se bilaga 3)
resulterade i en inventeringslista på ca 3 500 ämnen som kan användas i textilproduktion.
Ämnena på inventeringslistan prioriterades för vidare analys med hjälp av en stegvis metod i
syfte att identifiera ämnen som är intressanta för människors hälsa och miljön. För cirka 1 000
ämnen av de 3 500 ämnena på inventeringslistan kan kopplingen till textil anses vara
konfidentiell90 information i Reach-registreringarna. Dessa ämnen uteslöts från den del av
studien där vi identifierade ämnen som kan utgöra en möjlig risk och de återstående cirka
2 450 ämnena analyserades vidare. Däremot inkluderades även ämnen där kopplingen till
textil kan vara konfidentiell i den riskkategorisering av textilrelaterade ämnen som gjordes
baserat på registreringsinformation i Reach (se avsnitt 6.3 nedan).

Figur 9 Cirka 3 500 ämnen identifierades under inventeringen av farliga ämnen; 71 procent, vilket
motsvarar cirka 2 450 icke-konfidentiella ämnen, undersöktes vidare.

90

Enligt artikel 118 REACH, kan den exakta användningen av ämnen betraktas som konfidentiell för att skydda
kommersiella intressen.
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Figur 10 nedan visar en översikt över prioriteringsprocessen samt beskriver
prioriteringsstegen som tillämpas på inventeringslistan över farliga textilrelaterade ämnen för
att identifiera ett begränsat antal ämnen som kan utgöra en möjlig risk.
Inventeringslista över farligt textilrelaterade ämnen (n ≈2 450)
Prioritering m.a.p. faropoäng
Hälsofaropoäng 8-10
(n≈750)

Miljöfaropoäng 6-10
(n≈440)

Uppskattning av textilrelevans
Funktionella kemiska ämnen (n=299)

Funktionella kemiska ämnen (n=135)

Uppskattning av sannolikhet för avgivning
Sannolikhet för avgivning hälsa
Hög (n=98)
Måttlig (n=36)
Låg (n=165)

Sannolikhet för avgivning miljö
Hög (n=40)
Måttlig (n=17)
Låg (n=78)

Figur 10 visar en översikt över prioriteringsprocessen samt beskriver de olika prioriteringsstegen som
användes för att identifiera ett begränsat antal ämnen som kan utgöra en möjlig risk utifrån en
inventeringslista över farliga textilrelaterade ämnen.

Prioritering av ämnen baserat på farliga egenskaper
Bland de 2 450 undersökta ämnena finns cirka 440 ämnen som betraktas som särskilt farliga
för miljön (faropoäng 6-10, miljö) och ca 750 ämnen som betraktas som särskilt farliga för
människors hälsa (faropoäng 8-10, hälsa). Dessa ämnen prioriterades för en mer djupgående
riskanalys.
Prioritering av ämnen baserat på textilrelevans
De identifierade ämnena med hög faropoäng för miljö respektive hälsa grupperades utifrån en
bedömning av textilrelevansen. I detta steg prioriterades de funktionella kemiska ämnena för
vidare analys. Totalt identifierades 368 funktionella kemiska ämnen; 299 hälsofarliga och 135
miljöfarliga ämnen. Vissa ämnen är både hälsofarliga och miljöfarliga vilket förklarar att
summan av de miljö-och hälsofarliga ämnena är mer än 368 (se även Figur 11).
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Figur 11 Ett begränsat antal funktionella kemiska ämnen som kan utgöra en möjlig risk identifierades
efter prioritering av det totala antalet undersökta textilrelaterade ämnen på grundval av
hälsofarlighet (a) och miljöfarlighet (b).
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Det finns också andra typer av ämnen, såsom hjälpkemikalier och föroreningar/
nedbrytningsprodukter, som inte prioriterades för fortsatt analys men som kan innebära en
möjlig risk för människors hälsa och/eller miljön. Koncentrationen av dessa ämnen är i
allmänhet lägre i slutvaran än koncentrationen av funktionella kemiska ämnen och därför
uteslöts de från screeningstudien. Exempel på sådana miljöfarliga ämnen är nonylfenoletoxilater och nonylfenol.
Prioritering av ämnen baserat på sannolikhet för avgivning från textilier
De identifierade hälso- och/ eller miljöfarliga funktionella kemiska ämnena prioriterades
därefter baserat på sannolikheten att de avges från de textila material där de förekommer.
Ämnena grupperades i tre olika kategorier; hög eller måttlig sannolikhet för avgivning, där
avgivningen av ämnen framför allt sker i molekylär form via migration eller emission från
textilvaror, eller låg sannolikhet för avgivning, där avgivningen av ämnen framförallt sker i
fiberbunden form via t.ex. damm eller avfallshantering. Resultatet från grupperingen av
ämnen som kan utgöra en möjlig risk beskrivs mer detaljerat nedan medan en översiktlig bild
ges i figur 12. De enskilda ämnena som kan utgöra en möjlig risk finns även listade i bilaga 7.

Figur 12 Gruppering av de funktionella kemiska ämnena i låg, måttlig och hög sannolikhet för
avgivning från textilier av ämnen som kan utgöra en möjlig risk för människors hälsa (a) och för
miljön (b)

Ämnen som kan utgöra en möjlig risk för människors hälsa
Hög sannolikhet för avgivning
Baserat på de prioriteringar som beskrivs ovan, identifierades 98 hälsofarliga ämnen med hög
sannolikhet för avgivning från textilvaror (Figur 10 och Figur 12). Majoriteten av de
identifierade ämnena var azofärgämnen av typerna direktfärgämnen eller syrafärgämnen samt
doftämnen. Människor kan exponeras för dessa ämnen genom inandning av flyktiga ämnen,
via direkt hudkontakt eller genom att suga och tugga på textilier. Förutom mycket hälsofarliga
egenskaper har 19 av de 98 ämnena också höga faropoäng baserat på miljöfarlighetskriterierna, vilket tyder på att de är långlivade i miljön och har en tendens att bioackumuleras.
Detta kan bidra till att människor även exponeras indirekt via mat och dricksvatten.
Direktfärgämnen används i huvudsak för färgning av cellulosafibrer, såsom bomull och
viskos som tillverkas i höga volymer. Bomull är den mest konsumerade textilfibern för kläder
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i EU, vilket tyder på att konsumenterna kan vara särskilt utsatta för direktfärgämnen.
Syrafärgämnen används huvudsakligen för att färga polyamid, vilket också är en mycket
vanlig fibertyp. En majoritet av de identifierade direktfärgämnena är klassificerade som
cancerframkallande, mutagena eller fortplantningsstörande, medan det för de flesta av
syrafärgämnena framför allt är allergiframkallande egenskaper som rapporterats. Ett flertal av
de identifierade färgämnena är upptagna på kandidatförteckningen, i begränsningsbilagan
eller är på annat sätt reglerade i Reach, detta gäller dock främst ämnen med cancerframkallande, mutagena eller fortplantningsstörande egenskaper och inte de allergiframkallande
ämnena.
Både vid direkta och syrafärgningstekniker binder färgämnesmolekylerna mycket löst till
fibrerna och kan därför lätt migrera från tyget till exempelvis hud och saliv. Migrationen av
färgämnen i textilier har uppskattats i en rapport från Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) till 1 ng-1 pg/ cm291. Detta är dock en grov uppskattning som inte går in på specifika
färgämnen. Uppskattningen utgår också från antagandet att de senaste färgningsteknikerna
används, vilket gör att migrationen i praktiken kan vara högre.
De identifierade direkt- eller syrafärgämnena var nästan uteslutande azofärgämnen. Azofärgämnen är i allmänhet stora och komplexa molekyler och med ökande storlek ökar bindningen
till textilfibrerna. Ämnen med en molekylvikt över 700 g/mol har ansetts oförmögna att ta sig
genom huden. Ändå är dessa färgämnen klassificerade som mycket hälsofarliga vilket tyder
på att effekter har observerats i experimentella studier.
Azofärgämnen kan brytas ner i människokroppen och genom reduktiv klyvning bilda de
aromatiska aminer från vilka de tidigare har syntetiserats. Det är dessa arylaminer som ger
upphov både till de cancer- och allergiframkallande effekterna. Tarmbakterier har visats
kunna klyva azofärgämnen till arylaminer och även levern producerar liknande nedbrytande
enzymer. Dessutom finns det indikationer från experiment på att azoklyvning också kan ske
när azoämnen går in i huden och att hudbakterier har förmåga att klyva azofärger92,93.
Enligt uppgifter i Colour Index-databasen omfattar klassen azofärgämnen ett stort antal
färgämnen. Cirka 25 procent av azofärgämnena i Colour Index (motsvarande cirka 500
färgämnen) syntetiseras från de cancerframkallande aminer som regleras i Reach94. En
majoritet av de azofärgämnen som identifieras i denna rapport kan bilda de förbjudna
arylaminerna genom reduktiv klyvning. Vår bedömning är att de, trots den befintliga
regleringen, fortfarande kan finnas på marknaden, eftersom de är listade tillsammans med
leverantörsinformation i Colour Index-databasen. Den faktiska förekomsten i textila varor är
dock inte känd, även om marknadskontroller har påvisat aromatiska aminer över gränsvärdet i
3-12 procent av analyserade textil- och lädervaror. Det kan därför antas att dessa färgämnen
fortfarande kan förekomma, inte minst i importerade textilier (BfR 2012).
Ytterligare 25 procent av azofärgämnena i Colour Index databasen kan klyvas till ickereglerade arylaminer. En nyligen publicerad studie (Brüschweiler et al 2014) har identifierat
15 av de icke-reglerade aromatiska aminerna som (potentiellt) cancerframkallande och/ eller
genotoxiska och 11 som kan ge allergi vid hudkontakt. Detta tyder på att problemet med
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cancerframkallande och/eller allergiframkallande arylaminer kan vara större än man tidigare
trott.
Den stora gruppen identifierade doftämnen med hög sannolikhet för avgivning från textilier
förknippas främst med allergiframkallande egenskaper. Bedömningen av de identifierade
doftämnenas textilrelevans tyder på att textil är ett av många användningsområden för den här
typen av ämnen. Doftämnen kan eventuellt tillsättas i textilvaror för att få dem att lukta gott,
antingen för att producera så kallade kosmetiska textilier eller för att dölja dålig lukt som kan
uppstå från andra kemiska ämnen. På grund av sina allergiframkallande egenskaper är alla de
identifierade doftämnena antingen föremål för restriktioner eller särskilda informationskrav
enligt kosmetikaförordningen ((EG) nr 1223/2009). Regleringen gäller dock enbart kosmetisk
användning.
Måttlig sannolikhet för avgivning
Bland ämnen med en måttlig sannolikhet för avgivning, totalt 36 ämnen, identifierades främst
mjukgörare, flamskyddsmedel och pigment. De flesta av dessa ämnen är antingen reglerade i
Reach (även om reglerna inte specifikt gäller varor) eller är upptagna på kandidatförteckningen. Även för den här gruppen av ämnen kan människor exponeras genom inandning av
flyktiga ämnen, direkt hudkontakt eller genom att suga och tugga på textilier. Sannolikheten
för att människor ska exponeras för dessa ämnen anses dock vara något lägre än för ämnen
med en hög sannolikhet för avgivning.
Låg sannolikhet för avgivning
Gruppen textilrelaterade ämnen som förknippas med en låg sannolikhet för avgivning
innehåller 165 ämnen, främst direktfärgämnen, pigment, mjukgörare, stabilisatorer och
flamskyddsmedel. Bland de ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena
eller fortplantningsstörande finns generellt sett antingen begränsningar eller andra typer av
regleringar i Reach (även om reglerna inte specifikt gäller varor) eller så finns ämnena
upptagna på kandidatförteckningen. För de allergiframkallande ämnena finns i allmänhet
ingen specifik reglering i Reach.
Ämnen med en låg sannolikhet för avgivning är starkt bundna till textilfibern och avgivningen
sker troligen i fiberbunden form. Den här typen av ämnen kan därför vara mycket relevanta
när det handlar om exponering via damm. För små barn har intag av damm identifierats som
en viktig exponeringskälla för till exempel flamskyddsmedel, högfluorerade ämnen och
ftalater, både i hemmet och på förskola, medan hos äldre barn och vuxna bidrar ofta
exponering via livsmedel i högre grad. Det är svårt att fastställa källan till förekomsten av
olika ämnen i damm, även om exempelvis ftalater i damm kopplats till förekomst av PVCgolv i inomhusmiljön95. Eftersom textilier utgör en stor del av ytan i inomhusmiljön96, kan
troligen avgivning av fiberbundna ämnen från textilier även utgöra en källa till det kemiska
innehållet i damm.
Dispersionsfärgämnen är en annan typ av ämnen som är starkt bundna till textilfibrer, däremot
kan en låg kvalitet i färgningsprocessen öka den fria fraktionen av dessa ämnen och därmed
öka den mängd som människor kan exponeras för vid direktkontakt med textilier.
Dispersionsfärgämnen är generellt små, fettlösliga molekyler och bör därmed lätt tas upp
genom huden.
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Ämnen som kan utgöra en möjlig risk för miljön
Hög sannolikhet för avgivning
Denna grupp består av 40 ämnen som utgörs av direkt-och syrafärgämnen, som används för
att färga fibrer av cellulosa (t.ex. bomull) och proteiner (alla fibrer gjorda av djur, till exempel
ull). De flesta av dessa kemiska ämnen förväntas baserat på screeningkriterier vara mycket
farliga för miljön eftersom de både antas vara långlivade i miljön och bioackumuleras. Vissa
ämnen har också en harmoniserad klassificering som giftiga för vattenlevande organismer
och/eller däggdjur baserat på data från experimentella toxicitetsstudier. Den tillgängliga
svenska övervakningsdata som finns97 ger en indikation på förekomst i miljön för ett av dessa
ämnen, en doft som heter (R) -p-Mentha-1,8-dien med CAS-nummer 5989-27-5.
Måttlig sannolikhet för avgivning
Denna grupp består av 17 ämnen som i huvudsak utgörs av mjukgörare/sköljmedel och olika
kromater. Svensk övervakningsdata finns tillgänglig för 8 av dem och visar att flertalet finns i
miljön.
Låg sannolikhet för avgivning
Denna grupp består av 78 ämnen, främst dispersionsfärgämnen (som används för att färga
polyesterfibrer), flamskyddsmedel och mjukgörare. Svenska miljöövervakningsdata finns
endast tillgängliga för totalt sju av dem.
De identifierade ämnenas reglering i Reach-förordningen och inkluderande i Öko Tex
100 standarden
Ungefär en tredjedel av de ovan identifierade 368 ämnen har specifika krav enligt
kemikalieförordningen Reach (se figur 13).

Figur 13 Ämnen/grupper av ämnen med viss grad av kontroll i Reach (registrerade ämnen, ämnen
som är upptagna i kandidatförteckningen, bilaga XIV eller bilaga XVII) och ämnen som inte har
någon grad av kontroll.
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För att gå mer in i detalj så omfattas 54 av de 368 identifierade ämnena av begränsning enligt
Reach, (bilaga XVII), se figur 14 nedan. 42 av ämnena ingår i Reach:s kandidatförteckning
och för närvarande är 12 ämnen tillståndspliktiga i Reach. Till skillnad från begränsningar i
Reach som även gäller för varor tillämpas inte tillståndssystemet på ämnen i importerade
varor. Därför är systemet för tillståndsprövning otillräckligt för att kunna kontrollera farliga
ämnen i importerade textilier.
När det gäller frivilliga initiativ, till exempel Öko-Tex 100, har så många som 156 av de 368
ämnena någon form av begränsning i Öko-Tex-100. Det är dock frivilligt för företag att
uppfylla dessa normer och restriktionslistor, men det visar att frivilliga initiativ kan gå längre
för specifika ämnen/ämnesgrupper än de nuvarande kraven i Reach.
Den svenska textilindustrin98 (TEKO) är positiv till utvecklingen av EU: s lagstiftning på
grundval av de frivilliga initiativ som redan tillämpas, till exempel det stora antalet
restriktionslistor som finns (RSL:er) och Öko-Tex 100. EU-regler skulle förenkla för
branschen att få till stånd ett harmoniserat och kommunicerbart sätt att hantera dessa frågor
mellan företag genom hela värdekedjan.

Figur 14 Totalt antal farliga funktionella kemiska ämnen som undersökts och deras begränsningar i
Reach och Öko-Tex 100

Många av de identifierade ämnena med mycket allvarliga hälsofarliga egenskaper, såsom
CMR-ämnen, har en EU-harmoniserad klassificering och flera är specifikt begränsade i Reach
(se Figur 15 nedan). Reach förbjuder exempelvis förekomsten av cancerframkallande
arylaminer i konsumentvaror. En majoritet av de azofärgämnen av typen direktfärgämnen
som vi har identifierat i screeningstudien kan bilda dessa förbjudna arylaminer genom
reduktiv klyvning (se bilaga 7).
När det gäller allergiframkallande är endast 13 av de 235 allergiframkallande ämnen som
identifierats specifikt begränsade i Reach, medan 98 av de 235 allergiframkallande är
begränsade i Öko-Tex standard 100. Miljöfarliga ämnen är begränsade i ungefär samma
98

Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO).
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utsträckning i Reach som i Öko-Tex standard 100 (detta betyder dock inte att samma ämnen
regleras i Reach som i Öko-Tex 100), se figur 15.

Figur 15 Farliga funktionella kemiska ämnen som identifierats i studien och deras begränsningar i
Reach och Öko-Tex 100

6.3

Kategorisering av ämnen som kan utgöra en möjlig risk
baserat på registreringsuppgifter i Reach

6.3.1 Metoder
För att göra en grov uppskattning av antalet textilrelaterade ämnen som kan utgöra en möjlig
risk för människors hälsa och för miljön har vi utfört en datorbaserad analys av
inventeringslistan. Analysen utfördes med hjälp av uppgifter som registrerats för enskilda
ämnen enligt Reach och därmed finns i IUCLID 5-databasen (sökningen i databasen gjordes i
januari 2014). De ämnen som var rapporterade som funktionella kemiska ämnen (se avsnitt
4.1 för en definition av funktionella kemiska ämnen) rankades utifrån inneboende farliga
egenskaper för människors hälsa och för miljön enligt samma metod som beskrivs i avsnitt

64

6.2.1. Ämnena rankades också baserat på textilrelaterad användning i EU99, där vi
multiplicerade sannolikheten att ett ämne förekommer i textil produktion med rapporterade
volymer av ämnet inom EU. Den uppskattade omfattningen beräknades med hjälp av en
viktad relevanspoäng, det vill säga en poäng som anger betydelsen av användningen inom
textilsektorn jämfört med andra sektorer, utifrån den användning som anges i registreringen
till Reach. Relevanspoängen multiplicerades med rapporterade volymer för respektive ämne
inom EU för att på så sätt få en uppskattning av omfattningen av användningen i textil.
Eftersom majoriteten av de textilvaror som säljs på EU-marknaden inte produceras inom EU
(se kapitel 3), ger uppskattningen varken en bild av den totala användningen av ett enskilt
ämne eller den faktiska förekomsten av ämnet i textilier. Uppskattningen kan därmed inte
betraktas som särskilt god och har bara använts i rankningssyfte och inte för några andra typer
av beräkningar.
Baserat på rankningen utifrån farliga egenskaper kombinerat med rankningen utifrån
uppskattad användning fördelades ämnena i en riskmatris, där de kategoriserades i nio olika
grupper. Ämnen med en hög rankning utifrån farliga egenskaper och en samtidig hög
rankning utifrån uppskattad användning anses således sannolikt utgöra en högre risk för
människors hälsa och/ eller för miljön än ämnen med en lägre rankning antingen utifrån
farliga egenskaper eller utifrån uppskattad användning.
6.3.2 Resultat
När inventeringslistan över ämnen med en rapporterad användning i textil produktion
samkördes med data från IUCLID 5-databasen visade det sig att det här endast fanns en
rapporterad användning i textil produktion för 1 533 av de cirka 3 500 ämnena. Eftersom
informationen i IUCLID 5-databasen är sådan information som angivits i de ämnesspecifika
registreringar som gjorts i Reach, kan detta bero på att produktionsvolymen för de resterande
1 958 ämnen är så låg att de inte behöver registreras enligt Reach eller också har textil inte
rapporterats som ett användningsområde vid registreringen.
De 1 533 ämnen som identifierats i IUCLID 5 rankades utifrån farliga egenskaper och
omfattningen av användningen i textilvaror baserat på data från Reach-registreringarna.
Därefter fördelades de ämnen som det fanns tillräcklig information om i registreringarna i
riskmatriser baserat på den möjliga risk de skulle kunna utgöra för människors hälsa eller för
miljön. (Figur 16). I riskmatriserna, en för hälsa och en för miljö, illustreras antalet ämnen i
kategorier från hög till låg risk. Den här typen av rankningsförfarande kan ses som en
prioritering av ämnen och kan bidra till identifiering av ämnen som kan förekomma i
textilvaror och som inger betänkligheter.
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Den textila användningsrankningen är baserad på följande användningskoder i IUCLID 5-databasen:
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a) Människors hälsa

b) Miljön

Figur 16 Riskmatriser som beskriver det uppskattade antalet textilrelevanta ämnen i respektive
riskkategori för människors hälsa (a) och för miljön (b). Riskkategorierna sträcker sig från hög risk
(röd) till låg risk (vit). Fördelningen bygger på en rankning utifrån ämnenas farliga egenskaper i
kombination med en rankning av uppskattad användning i textilier där informationen är hämtad från
ämnesspecifika registreringar i Reach. Siffrorna anger antal ämnen per riskkategori.

Beskrivning av ämnen med högst möjlig risk
Utifrån den beskrivna kategoriseringen har nio ämnen tilldelats den högsta riskkategorin för
människors hälsa (Figur 16). För åtta av dessa ämnen kan kopplingen till textil vara
konfidentiell information i Reach-registreringarna, vilket visar på att IUCLID 5-data inte
alltid är lätt åtkomligt för utvärderingar av specifika användningsområden. Det ickekonfidentiella ämnet i den högsta riskkategorin är kimrök (CAS-nr 1333-86-4). Kimrök har
registrerats av ett stort antal företag för en mängd olika användningsområden, bland annat
som pigment i textil produktion. Den huvudsakliga rapporterade användningen (ca 80 %) är
emellertid som tillsats, fyllnadsmedel eller pigment för gummi.
En detaljerad manuell granskning av registrerade uppgifter för de åtta ämnena där det fanns
indikationer på att kopplingen till textil var konfidentiell information visade att denna
information faktiskt är tillgänglig för allmänheten. Dessa ämnen har dock registreras för breda
användningsområden och kopplingen till textil kan således betraktas som ospecifik. Expertbedömningen (se kapitel 6.2) identifierade ett av de åtta ämnena med relevans för
textilproduktion, nämligen pigmentet järnhydroxid oxid (CAS-nr 51274-00-1).
Tolv ämnen tilldelades till den näst högsta riskkategorin för människors hälsa (Figur 16),
varav nio redovisas med en eventuellt konfidentiell koppling till textil. De återstånde tre
ämnena är 2,6-di-tert-butyl-p-kresol (CAS-nr 128-37-0), med registrerad användning som
biocid och stabilisator, dibortrioxid (CAS-nr 1303-86-2), med registrerad användning som
flamskyddsmedel och biocid, och dimetylftalat (CAS-nr 131-11-3), med registrerad
användning som stabilisator. För de ämnen i dessa riskkategorier där kopplingen till textil
eventuellt är konfidentiell var de rapporterade användningsområdena främst som färgämnen,
men också som flamskyddsmedel, impregneringsmedel och biocider.
Kimrök och dimetylftalat identifierades även som ämnen som kan utgöra en möjlig risk
baserat på den expertanalys som beskrivs i avsnitt 6.2, medan 2,6-di-tert-butyl-p-kresol och
dibortrioxid ansågs ha för låg textil relevans för att inkluderas bland de prioriterade ämnena.
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Baserat på kriterierna för miljöfarlighet var 2,6-di-tert-butyl-p-kresol (CAS 128-37-0) det
enda ämne som hamnade i någon av de högsta riskkategorierna över ämnen som kan utgöra
en möjlig risk för miljön (Figur 16).

6.4

Uppskattning av miljöexponering från färgämnen

Sammanfattning av de huvudsakliga resultaten
Eftersom textil används brett och i stora volymer och dessutom ofta tvättas kan ämnen i
textil få stor spridning. Okända farliga ämnen kan utgöra en möjlig risk både för
människors hälsa och för miljön. Dessutom kan farliga ämnen läcka ut från textilavfall på
deponi. Vi har uppskattat miljöutsläpp av direkt- och syrafärgämnen från bomull och
polyamid i EU med utgångspunkt från konsumtionsstatistik och från information om den
färgkoncentration som kan förekomma i textil. Från beräkningarna uppskattades det att:
 2 000 till 22 000 kg farliga syrafärgämnen släpps årligen ut i avloppsvattnet i EU
från tvätt av polyamidtextilier. Om alla syrafärgämnen som används i textil av
polyamid tas med i beräkningen handlar det om över 110 ton per år.
 2 000 till 22 000 kg av farliga direktfärgämnen släpps årligen ut i avloppsvattnet i
EU från tvätt av bomullstextilier. Om alla direktfärgämnen som används i
bomullstextil inkluderas uppgår mängden till över 110 ton per år.
 Om mindre optimala processer används under textilproduktionen kan utsläppet till
avloppet och reningsverken vara fem gånger högre eller mer.

Detta avsnitt syftar till att presentera två exempel på utsläpp av kemiska ämnen till miljön
som kommer från användningen av textilier.
Som beskrivs i avsnitt 4.3.2 finns det olika vägar för kemiska ämnen att nå miljön under
användningen av textilier. En viktig väg är tvätt, då kemiska ämnen kommer in i
avloppsreningssystemet och därmed kan hamna i slammet eller i det utgående vattnet från
reningsverket.
Nedan ger vi två teoretiska exempel på hur upprepad tvätt av textilvaror kan leda till
miljöexponering för farliga kemiska ämnen. Exemplen är baserade på uppgifter om
textilkonsumtion i EU som beskrivs i avsnitt 3.1. Vi har valt syra- och direktfärgämnen som
exempel eftersom de identifierades som prioriterade ämnen i textilvaror utifrån deras farliga
egenskaper och uppskattad exponering (se avsnitt 6.2.2). En central punkt är att matcha
färgämne till fibertyp (DyStar 2014). Syrafärgämnen används främst för polyamid (EG 2003)
och upp till 90 procent av polyamidtextilier på den europeiska marknaden är färgade med
syrafärgämnen. Direktfärgämnen används i allmänhet för bomull (särskilt för bomull/
polyesterblandningar, EC 2003) på grund av sina många fördelar, såsom låg kostnad, kort
infärgningstid, bred färgskala och utmärkt färgpenetration (Liu et al. 2010). Enligt uppgifter
från branschen kan det antas att cirka 15-20 procent av den konsumerade bomullen i EU
färgas med denna typ av färgämne. Det är viktigt att betona att dessa bara är två grupper av de
många farliga kemiska ämnesgrupper som kan frigöras från textilvaror till miljön.
För att kunna genomföra dessa beräkningar har det varit nödvändigt att göra vissa antaganden.
Dessa bygger på identifiering och prioritering av kemiska ämnen i denna rapport,
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litteraturstudier och kontakter med branschen som uppger att färgade textilier består av 2
procent färgämne100, 101.
Fixeringsgraden (som avgör utsläppspotential) är 80-95 procent för syrafärgämnen i polyamid
och 70-95procent för direktfärgämnen i bomull (Carmen et al. 2012). Detta betyder att 5-20
procent av syrafärgämnena och 5-30 procent av direktfärgämnena har potential att släppas ut
till avloppsvattnet under antingen textilproduktionen eller textiliens livslängd. Enligt
branschen (DyStar 2014) frigörs cirka 1 procent av det färggivande ämnet under tvätt. Men
detta innebär förmodligen att bästa tillgängliga processteknik102 har använts under
textiltillverkningen vilket ger bättre färghärdighet. Ifall mindre optimala processer används
finns det risk för en högre grad av avgivning av färgämnen under textiliens livslängd, över 5
procent (Posner 2014 och Rahbar et al. 2007). Detta indikerar att vid ett realistiskt ”worst
case” scenario kan avgivning och därmed utsläpp vid tvätt vara högre. Det är även viktigt att
betona att en lägre avgivning under konsumtionsfasen kan innebära högre utsläpp till
avloppsvatten och miljön på produktionsplatsen (d.v.s.till största delen i länder utanför EU). I
beräkningsexemplen nedan har vi uteslutet textilier som sannolikt inte kommer att tvättas vid
normal användning103. Frisläppandet av färgämnen under tvätt beror på olika faktorer såsom
tvättfrekvens och tvättemperatur vilka skiljer sig åt båda mellan enskilda konsumenter och
från land till land (Beton et al. 2014). Här räknar vi dock på ett generellt scenario med lika
avgivning för alla textilier (polyamid och bomull) och likartade tvättförhållanden. Det
uppskattas att cirka 2 till 20 procent av de olika syra- och direktfärgämnena är farliga för
människors hälsa och/eller miljön. Den lägre andelen (2 %) antar att alla farliga
direktfärgämnen identifierats i detta uppdrag. Den högre andelen (20 %) antar att antalet
farliga direktfärgämnen som identifierats i detta uppdrag utgör ett genomsnitt av det totala
antalet i Colour Index Database (som är en databas över färgämnen som kan förekomma på
den europeiska marknaden). Den högre procenthalten är således troligtvis mest realistisk.
Beräkningens tillvägagångssätt presenteras i Tabell 2.

100

Swerea IVF är ett forskningsinstitut inom Swerea-koncernen som har material, processer och
produktionssystem inom tillverkning och produktutveckling som viktiga fokusområden.
101
The Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers (ETAD)
102
Så kallad BAT (Best Available Technique)
103
European Commission, Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles) (2014).
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Direktfärgämnen
från Colour Index
Database

Direktfärgämnen
som undersökts i
denna rapport

Direktfärgämnen som
identifierats som
hälso- och/eller
miljöfarliga i denna
rapport

Beräkning med
antagandet att alla
farliga färgämnen
på marknaden har
identifierats i
denna rapport

Beräkning med
antagandet att
procentuellt lika
många farliga
färgämnen finns i
Colour Index
Database

1568

135

25

25/1568= 2%

25/135= 20%

Tabell 2 Tillvägagångssätt för beräkningar – Procent farliga direktfärgämnen i textilier

Det har endast varit möjligt att separera de farliga direktfärgämnena från det totala antalet
identifierade direktfärgämnen och därför antar vi att korrelationen är likartad även för
syrafärgämnen, där denna uppdelning inte var möjlig. Ett annat antagande är att andelen
farliga färgämnen även gäller för volymerna på marknaden. Enligt vår bedömning av
tillgänglig information används en majoritet av de farliga färgämnena i EU. Med stor
sannolikhet gäller detta även för textilier som tillverkas utanför unionen och kan därför
förekomma i de textilier som importeras till EU. Därför borde den procentandel av farliga
kemiska ämnen som används även kunna relateras till de volymer som används. Det breda
spannet visar på osäkerheten i dessa uppskattningar. I avsnitt 3.1.2 presenterar vi textilkonsumtionen i EU per fibertyp. Uppgifterna bygger på en rapport från Europeiska
kommissionen (se Figur 4). Om vi exkluderar textilier som inte tvättas kan vi uppskatta den
mängd textilier som årligen tvättas inom EU. I exemplen fokuserar vi på två fibertyper
(bomull och polyamid) och bara på två olika typer av kemiska ämnen (direkt- och syrafärgämnen). Våra beräkningar visar att cirka 3 700 000 ton bomull och över 610 000 ton
polyamid tvättas i EU. Detta ger ett teoretiskt utsläpp till miljön av syrafärgämnen och
direktfärgämnen i EU i mängder över 220 ton per år. Av dessa bedöms 4-44 ton som farliga.
Vid mindre optimala tillverkningsprocesser antas denna mängd vara fem gånger högre eller
mer (det vill säga mer än 1100 ton, varav 20 till 220 ton bedöms som farliga, se Tabell 3).
Cirka 82 procent av avloppsvattnet i EU genomgår för närvarande sekundär rening104, vilket
innebär att en del av syrafärgämnena och direktfärgämnena mer eller mindre direkt släpps ut
till miljön efter tvätt. Den stora mängden kemiska ämnen kommer dock att nå reningsverken
där kemiska ämnen har potential att hamna i slammet eller nå ytvattnet vid utflödet.
När det gäller mängden farliga färgämnen som kan släppas ut till miljön från textilier som
hamnar på deponi, har det beräknats i tabellen nedan i den sista kolumnen. Mängden
deponering av förbrukade textilier i EU är 57,1 procent enligt en rapport från Europeiska
kommissionen105. Det andra antagandet är att cirka 10 procent av färgämnet i textil släpps
under antingen produktion eller tvätt106, vilket tyder på att 90 procent så småningom, när
textilien är helt förstörd, kommer att läcka ut i miljön.
Uppgifter om hur mycket av färgämnen som kan frigöras till miljön från fiberförlust (siffrorna
för 0,3 procent och 4,6 procent i studien som anges i avsnitt 5.2.2) ingår inte i beräkningarna
ovan.

104

European Comission, The Seventh Report on the Implementation of the Urban Waste Water Treatment
Directive, 91/271/EEC (2013)
105
European Commission, Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles) (2014).
106
En grov uppskattning baserad på en fixering grad mellan 70-95 för direktfärgämnen och 80-95% för
syrafärgämnen
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Funktionellt kemiskt
ämne/fibertyp

Textilkonsumtion
i EU av
specifik
fibertyp
(ton/år)

Procent
färgämne som
används vid
textiltillverkningen
(%)

Procent av
fibertypen
som färgas
(%)

BAT*scenario
(1% utsläpp
under
textilens
livslängd)
Mängd
färgämne
som släpps
ut i EU
(ton/år)

Realistiskt
”worst
case”
scenario
(5% utsläpp
under
textiliens
livslängd)
Mängd
färgämne
som släpps
ut i EU
(ton/år)

Andel
färgämnen
som är
känt
farliga
(%)

BATscenario
(1% utsläpp
under
textiliens
livslängd)
Mängd
farliga
färgämnen
som släpps
ut vid tvätt.
(ton/år)

1. Syrafärgämnen/polyamid

614 000

2%

90

111

553

2-20

2. Direktfärgämnen/bomull

3 696 000

2%

15

111

554

2-20

Tabell 3 Exempel på kemikaliemängder som kan släppas ut vid tvätt
*Förutsätter att bästa tillgängliga teknink (Best Available Technique, BAT) har använts vid produktion
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Mängd
farliga
färgämnen
som
potentiellt
frigörs
från
deponi
(ton/år)

2-22

Realistiskt
”worst
case”
scenario
(5% utsläpp
under
textiliens
livslängd)
Mängd
farliga
färgämnen
som släpps
ut vid tvätt.
(ton/år)
10-110

2-22

10-110

114-1140

114-1136

7 Slutsatser
7.1

Konsumtion av textilvaror har ökat

Konsumtionen av textilvaror har ökat betydligt i EU under de senaste decennierna. Textila
material framställs i stora kvantiteter och ingår i en mängd olika varor som används brett i
samhället. Konsumtionen av textilvaror i EU är 19 kg per person och år och motsvarande
siffra i Sverige är cirka 14 kg (kapitel 3).

7.2

Stora mängder kemiska ämnen

Ökad produktion och konsumtion av textilvaror innebär också en ökad användning av
kemikalier och råvaror. Stora mängder kemikalier används för textilproduktion. I en studie107
uppskattades att cirka 3 kg kemikalier behövs för att producera 1 kg t-shirts av bomull.
Ämnen som tillsätts för att ge textilier en särskild funktion, till exempel färg eller härdighet,
är avsedda att finnas kvar i den färdiga varan. Men även ämnen som används i produktionen
av textilier kan i vissa fall finnas kvar i textilmaterialet i små mängder som föroreningar, och
det gäller även ämnen som bildats genom nedbrytning av vissa processkemikalier.
Kemiska ämnen kan under vissa förhållanden avges från textilmaterialet och då kan
människor och miljö exponeras för ämnena. Faktorer som påverkar om ämnena avges är
bland annat de fysiska egenskaperna hos ämnena och materialen, hur ämnena binds till
textilfibrerna samt användningsmönster, till exempel slitage och tvätt. Textilvaror används på
ett sätt som medför att både konsumenterna och miljön kan bli direkt eller indirekt
exponerade för kemikalierna från varorna.
Kapitel 4 ger en översikt av olika typer av ämnen som används vid produktion och
tillverkning av textilier och faktorer som påverkar avgivning och exponering.
Eftersom kunskapen om innehållet av kemikaliska ämnen i textilier i allmänhet är dålig
kan det finnas farliga ämnen i textilierna som exponerar människor och miljön. För att
bedöma kemiska risker i samband med användning av textilvaror behövs tillräcklig
information om ämnenas identitet och deras farliga egenskaper.

7.3

Information behövs i produktions- och leverantörskedjorna

Information om kemiska ämnen som ingår och finns kvar i textilvarorna behövs för att kunna
bedöma kemiska risker för människor och miljö och identifiera behov av riskbegränsande
åtgärder. Information om innehåll av farliga ämnen i textila material och varor är viktigt för
tillverkare och importörer längs distributionskedjan.
Kemikalielagstiftningen108 Reach (avsnitt 2.1.1) innehåller en skyldighet för leverantörer att
lämna information om ämnen med särskilt farliga egenskaper som anges på kandidatförteckingen när ämnena förekommer i koncentrationer över 0,1 % i varan. Således innebär
denna skyldighet inte att informera om ämnen som kan orsaka hudallergi.
Majoriteten, cirka 80 procent, av de textilvaror som används i EU importeras från länder
utanför EU, och det är också vanligt att importera delar av varor till varor som slutligen
tillverkas och märks i EU. Produktions- och distributionskedjorna är ofta långa och komplexa
107
108

Kartläggning av kemikalieanvändning i kläder, Swerea IVF Uppdragsrapport 09/52 (2009).
REACH-förordningen, Artikel 33.
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med en global spännvidd och viktig information riskerar att drastiskt minska i de många
stegen från producent till konsument. Kunskapen om kemikalieinnehåll i textilvaror bör göras
mer lättillgänglig genom att öka och förbättra informationsutbytet längs leveranskedjan.
Ett steg mot bättre informationsutbyte längs leveranskedjan är det internationellt utvecklade
SAICM programmet Chemicals in Products som har ett aktivt stöd från berörda intressenter i
flera regioner i världen (avsnitt 2.3).
Flödet av kemisk information i produktions- och distributionskedjorna är i allmänhet inte
tillräckligt på grund av långa och komplexa kedjor med global spännvidd. Regler för
information om ämnen i varor behöver utvecklas ytterligare.

7.4

Identifiering av kemiska ämnen relaterade till textilvaror

Trots att stora mängder kemikalier ingår i textilproduktion finns det ingen heltäckande
översikt av vilka farliga ämnen som kan finnas i varorna som sätts ut på marknaden.
I denna studie har två huvudsakliga källor använts för att identifiera ämnen i textilier: dels
olika databaser, till exempel företagens restriktionslistor, Swerea IVF:s databas och SIN-listan
från ChemSec, dels data från Reach-registreringar avseende produktionsvolymer, kemiska
egenskaper och avsedda användningsområden för kemiska ämnen.
Baserat på dessa källor identifierade vi cirka 3 500 ämnen som relevanta för användning i
textilier. Den faktiska användningen och förekomsten i textilvaror har inte verifierats för
ämnena. Det bör även noteras att dessa ämnen endast är en del av alla de ämnen som skulle
kunna finnas i textilvaror. Exempelvis har vi inte identifierat fler än cirka åtta procent av alla
direktfärgämnen som är tillgängliga för användning i textilproduktion enligt Colour Index
databasen.
Ämnen som tillsätts textilier för att ge en viss funktion, till exempel färg eller härdighet, finns
i de färdiga textilvarorna i relativt hög koncentration och dessa ämnen har prioriterats i
studien baserat på möjlig risk. Identifieringen av textilrelaterade ämnen och efterföljande
analys presenteras i kapitel 6.
Registreringskraven i Reach
Enligt Reach (avsnitt 2.1.1 i denna rapport) ska ämnen som tillverkas i eller importeras till EU
i volymer över 1 ton per företag och år registreras vid Echa, och det gäller även ämnen som
ingår i kemiska blandningar. Registreringskraven i Reach är en källa till kunskap om ämnen
eftersom uppgifter om bland annat farliga egenskaper och rekommenderad användning för
ämnen ska ingå i registreringen. Skyldigheten att registrera eller anmäla ämnen som ingår i
varor som importeras till EU är däremot mycket begränsad.
Av de 3 500 ämnen som identifierats i studien (kapitel 6) är cirka 2 000 ämnen ännu inte
registrerade enligt Reach och därmed saknas underlag för riskbedömning. Emellertid kan det
bland dessa ämnen finnas de som är av intresse vid bedömning av risker för människors hälsa
och miljön. Fler uppgifter om kemikalier kommer kontinuerligt att göras tillgängliga med
ytterligare registreringar och strängare informationskrav enligt Reach.
Vi identifierade vissa problem med att använda data från Reach-registreringarna för
riskbedömningar. Information från IUCLID 5-databasen var i vissa fall inte lätt tillgänglig för
att utvärdera särskilda användningsområden och för ungefär en tredjedel av de ämnen som
identifierades i screeningstudien (kapitel 6) var Reach-registreringarna den enda källan som
angav textil användning. För flera av de funktionella kemiska ämnena, däribland färgämnen,
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överstiger volymen inte 1 ton vilket innebär att det inte finns någon skyldighet att registrera
ämnena enligt Reach.
Således finns det lite tillgänglig information om vilka ämnen som i större utsträckning
används i textil produktion. Generellt saknas tillräckliga uppgifter om farliga egenskaper och
användning för många ämnen som registrerats enligt Reach. Förbättrad kvalitet på uppgifterna
i Reach-registreringar skulle underlätta och förbättra besluten om riskbegränsande åtgärder
för farliga ämnen i textilier.
På grund av volymgränsen för registrering och den begränsade skyldigheten att registrera
ämnen i importerade varor, är Reach-registreringsuppgifter otillräckliga för
riskbedömning av många ämnen som används i textilier.
Reach-registreringsuppgifter om textil användning av ämnen bör så långt som möjligt vara
lättillgängliga, eftersom bristen på uppgifter kan försvåra riskbedömning och beslut om
riskbegränsande åtgärder, som till exempel substitution i leverantörskedjan.
Vissa begränsningar i studien om identifiering av ämnen i textilier
Identifieringen av textilrelevanta ämnen har i huvudsak inriktats på avsiktligt tillsatta
funktionella kemiska ämnen eftersom dessa förekommer i textilier vid högre koncentrationer
än till exempel rester av hjälpkemikalier. Andra ämnen i textilier som kan finnas kvar från
textila tillverkningsprocesser är nedbrytningsprodukter som till exempel kan bildas genom
blekning av bomull. Det kan vara mycket svårt att få information om dessa ämnen.
Exempel på hjälpkemikalier som inte identifierades i studien är nonylfenoletoxilater och dess
nedbrytningsprodukt nonylfenol. Dessa ämnen har bedömts vara farliga för organismer i
vattenmiljön i EU och tvätt av textilier har identifierats som en viktig utsläppskälla.
Inte heller nedbrytningsprodukter av högfluorerade ämnen identifierades i studien trots att
högfluorerade ämnen används i en mängd olika sammanhang, både industriellt och i
hushållen. Det är känt att textilvaror kan bidra till att sprida högfluorerade ämnen till miljön.
I studien om identifiering av ämnen som är relevanta för textilanvändning finns det troligen
ytterligare viktiga processkemikalier och nedbrytningsprodukter av betydelse för människors
hälsa och för miljön men de har inte identifierats beroende på begränsningarna i
prioriteringsstegen.
På grund av de begränsningar som användes för screeningstudien kan andra ämnen än
funktionella kemiska ämnen, till exempel hjälpkemikalier eller ämnen som bildas genom
nedbrytning, ha undgått att identifieras. Vissa av dessa ämnen kan ha skadliga effekter på
människors hälsa och miljön som bör beaktas.

7.5

Ämnen som kan utgöra en möjlig risk för människors hälsa
och miljön

Slutsatserna om ämnen som kan utgöra en möjlig risk grundar sig på den analys som beskrivs
i kapitel 6. Vi har också tagit hänsyn till nya studier som stödjer resultaten, se kapitel 5.
7.5.1 Ämnen som kan utgöra en möjlig risk för människors hälsa
Ungefär tio procent av de 2 400 textilrelaterade ämnen som identifierats bedöms kunna utgöra
en möjlig risk för människors hälsa. Dessa ämnen inkluderar azofärgämnen av typerna
direktfärgämnen eller syrafärgämnen samt doftämnen. De identifierade azofärgämnena av
typen direktfärgämnen har egenskaper som främst förknippas med en ökad risk för cancer och

73

fosterskadande effekter, medan de identifierade azofärgämnena av typen syrafärgämnen och
doftämnen har egenskaper som främst förknippas med en ökad risk för allergi. Relevansen av
azofärgämnen som ämnen som kan utgöra en möjlig risk bekräftades i litteraturstudier.
Azofärgämnen av typen direktfärgämnen används främst inom bomullstextilier medan
azofärgämnen av typen syrafärgämnen huvudsakligen används i polyamid. Eftersom både
bomull och polyamid är vanliga material på EU-marknaden, där bomull är den vanligaste
fibertypen i kläder som konsumeras inom EU, finns det en potential för storskalig exponering
av människor för azofärgämnen av typerna direktfärgämnen eller syrafärgämnen. Dessa
färgämnen är löst bundna till textilfibrer och kan lossna om små barn suger eller tuggar på
textilierna. Inomhusdamm består till stor del av textilfibrer och för små barn kan även damm
vara en viktig exponeringsväg för textilrelaterade ämnen. Färgerna har också egenskaper som
ger en indikation på att de är svårnedbrytbara i miljön och kan ackumuleras i den marina
näringskedjan, vilket skulle kunna leda till en indirekt exponering av människor genom
födointaget.
De metoder vi använde för att identifiera ämnen som kan utgöra en möjlig risk innebar många
antaganden och begränsningar men resultaten är konsekventa och motiverar ytterligare
undersökningar, särskilt för azofärgämnen av typerna direktfärgämnen eller syrafärgämnen
men även doftämnen. I linje med försiktighetsprincipen (avsnitt 2.1.1) kan man dra slutsatsen
att ämnen som kan orsaka allvarliga hälsoeffekter, t.ex. cancerframkallande, fortplantningsstörande eller allergiframkallande ämnen bör undvikas i varor med direkt och långvarig
kontakt med huden.
I studien identifierades också några välkända och väl undersökta bromerade flamskyddsmedel, ftalater och antibakteriella ämnen, vilket tyder på att de prioriteringar som gjordes i
studien var relevanta.
Det finns också andra typer av ämnen, såsom hjälpkemikalier och föroreningar/nedbrytningprodukter, som kan innebära en möjlig risk för människors hälsa. Koncentrationen av dessa
ämnen är i allmänhet lägre i slutvaran än koncentrationen av funktionella kemiska ämnen och
därför uteslöts de från screeningstudien.
Ungefär tio procent av de identifierade 2 400 textilrelaterade ämnena anses utgöra en
möjlig risk för människors hälsa.
Förekomsten av farliga ämnen i textilier, inklusive azofärgämnen av typerna
direktfärgämnen eller syrafärgämnen, bör utredas vidare.
Ämnen som kan orsaka allvarliga hälsoeffekter bör undvikas i varor med direkt och
långvarig kontakt med huden.
Dispersionsfärgämnen och allergiska hudreaktioner
En majoritet av de senaste publikationerna som relaterar till hälsorisker från farliga ämnen i
textilier gäller allergiska hudreaktioner mot dispersionsfärgämnen. Dessa färgämnen
identifierades även i screeningstudien som ämnen som kan utgöra en möjlig risk för
människors hälsa. Dessutom identifierades kemiska ämnen i gruppen syrafärgämnen som
allergiframkallande. Syrafärgämnen har inte tidigare förknippats med textilallergi i någon
större utsträckning. Det är därför troligt att dispersionsfärgämnen inte är orsaken till alla
rapporterade fall av allergiska hudreaktioner från textilier. Baserat på resultaten av
screeningstudien skulle över 200 allergiframkallande textilrelaterade ämnen, som exempelvis
azofärgämnen av typen syrafärgämnen, i hög grad kunna bidra till allergiska hudreaktioner.
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Inga av de ämnen med allergiframkallande egenskaper som identifierats i screeningstudien
ingår för närvarande i allergitester vid dermatologiska kliniker. Information om vilka
allergiframkallande ämnen som kan förekomma i textilvaror skulle förbättra möjligheterna för
klinikerna att identifiera vilka ämnen som patienter är allergiska mot.
Metodiken för testning av hudallergi mot färgämnen som används i textilier behöver
utvecklas.
Antibakteriella biocider kan bidra till resistens mot antibiotika
Biocidbehandlade textilvaror finns tillgängliga på EU-marknaden, oftast utan någon
information om de verksamma ämnen som används eller med bevis för de påstådda
biocideffekterna. I studier har det visat sig att aktiva ämnen kan släppas ut vid tvätt. Till
exempel har det visat sig att betydande mängder av silver, triklosan och triklokarban som
ingick i textilvaror, avges från biocidbehandlade textilier vid tvätt. Det finns emellertid
begränsat med information om hur ämnena avges när textilierna används eller från
textilavfallet. Det finns farhågor om att de antibakteriella substanser som används som
biocider riskerar att bidra till att bakterier utvecklar antibiotikaresistens (avsnitt 5.1.3).
Utvecklingen av bakterieresistens mot antibiotika är en mycket allvarlig fråga för
människors hälsa, och all onödig användning av biocider bör därför undvikas.
7.5.2 Ämnen som kan utgöra en möjlig risk för miljön
Cirka fem procent av de 2 400 identifierade textilrelaterade ämnena anses utgöra en möjlig
risk för miljön, och endast ett fåtal av dessa ämnen är begränsade enligt Reach. Den stegvisa
urvalsprocessen av textilrelaterade ämnen pekade tydligt på azofärgämnen, både av typen
direktfärgämnen och syrafärgämnen, som ämnen som kan utgöra en möjlig risk för miljön.
Bland de identifierade 2 400 ämnena återfinns även miljöfarliga hjälpkemikalier eller
föroreningar/nedbrytningsprodukter, såsom nonylfenoletoxylater och nonylfenol. Då
koncentrationen av dessa typer av ämnen i allmänhet är lägre i slutvaran än koncentrationen
av funktionella kemiska ämnen uteslöts de från screeningstudien.
En uppskattning av utsläppen till miljön inom EU av farliga direkt- respektive syrafärgämnen
visade att 2-22 ton vardera av farliga direkt- respektive syrafärgämnen kan frigöras årligen till
avloppsvattnet från tvätt av textilier i bomull och polyamid. Denna uppskattning baserades på
antagandet att bästa tillgängliga teknik (BAT) har använts i processen för textiltillverkning.
Om mindre optimala processer används kan utsläppen vara fem gånger högre eller mer.
Beräkningarna visar på behovet av betydligt fler studier av utsläpp av ämnen vid tvätt och
studier som utvärderar betydelsen av textilier jämfört med andra utsläppskällor av kemikalier
till miljön.
Endast omkring tio procent av de identifierade funktionella kemiska ämnena som kan utgöra
en möjlig risk för miljön ingår i det svenska miljöövervakningsprogrammet, vilket innebär att
vi har begränsad information om halterna i miljön. Ett utvecklat system för analys av farliga
ämnen som är vanligt förekommande i konsumentprodukter, bland annat i textilier, skulle öka
möjligheterna att identifiera miljörisker i ett tidigare skede. Informationen om textilrelaterade
ämnen som har identifierats i denna studie skulle kunna användas för urval av ytterligare
ämnen i miljöövervakningsprogram.
I vetenskaplig litteratur finns endast ett fåtal rapporter om miljöpåverkan från textilrelaterade
ämnen, och dessa är fokuserade på välkända substanser som silver, nonylfenol och
högfluorerade ämnen.
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Av de 2400 textilrelaterade funktionella ämnen som identifierades i urvalsprocessen anses
cirka fem procent kunna utgöra en möjlig risk för miljön. Av dessa ämnen är ett fåtal
begränsade enligt Reach, och endast omkring tio procent ingår i det svenska miljö
övervakningsprogrammet.
7.5.3 Behov av åtgärder för att minska riskerna med farliga kemiska ämnen i
textilier
De flesta av de identifierade ämnena med mycket allvarliga hälsofarliga egenskaper, såsom
cancerframkallande, mutagena och/eller fortplantningsstörande ämnen, har en EUharmoniserad klassificering och flera är begränsade enligt Reach eller finns med på
kandidatförteckningen över ämnen med särskilt farliga egenskaper. Exempelvis förbjuds
förekomsten av cancerframkallande arylaminer i konsumentvaror genom Reach.
En majoritet av azofärgämnena av typen direktfärgämnen som identifieras i denna studie kan
brytas ner till förbjudna arylaminer. Det kan dock inte uteslutas att dessa färgämnen
fortfarande finns på marknaden eftersom de finns listade tillsammans med leverantörer i
Colour Index-databasen. Den exakta användningen av dessa färgämnen i textilvaror på EUmarknaden är dock inte känd.
Screeningstudien identifierade också flera ämnen som kan vara allergiframkallande på hud.
Ett fåtal ämnen med allergiframkallande egenskaper (allergener) har också harmoniserad
klassificering inom EU, men omfattas inte av så strikta begränsningar i den nuvarande EUlagstiftningen som ämnena med särskilt farliga egenskaper. Med tanke på att allergier kan ge
livslång effekt bör mer omfattande riskbegränsande åtgärder övervägas för allergiframkallande ämnen, antingen i Reach-lagstiftningen eller i ny lagstiftning. Ett alternativ är förbud
mot hudallergena ämnen, men också information till kunder om de allergiframkallande ämnen
som ingår i varan kan vara ett annat alternativ.
För miljöfarliga ämnen är Reach-förordningen generellt mycket svag. Ändå är fler miljöfarliga ämnen än allergiframkallande ämnen begränsade genom Reach (avsnitt 6.2.2).
Den svenska textilindustrin109 är positiv till en utveckling av EU:s lagstiftning på grund av de
frivilliga initiativ som redan tillämpas inom branschen, till exempel det stora antalet listor
över ämnen som bör begränsas (RSL) samt Öko-Tex 100. Det skulle innebära ett förenklat
sätt för branschen att hantera kemikaliefrågorna mellan företag genom hela produktions- och
distributionskedjorna.
EU-lagstiftningen bör utvecklas för att minska riskerna med farliga ämnen i textilier.

7.6

Behov av ytterligare forskning

En genomgång av vetenskaplig litteratur om farliga ämnen i textilier presenteras i kapitel 5.
Sammantaget finns det få vetenskapliga publikationer om skadliga effekter från exponering
för farliga ämnen i textilier, i synnerhet vad gäller miljön. Det begränsade antalet studier
återspeglar troligen den begränsade kunskapen om kemikalieinnehållet i textilier och
svårigheten att få fram ett samband mellan exponering för ämnena och skadliga effekter. Det
finns ett behov av mer forskning om kemiska ämnen i textilvaror, både om hur ämnena avges
från textila material och om hur människan och miljön exponeras för kemikalier i textilier.
Det finns också ett behov av mer forskning inom området textilåtervinning för att identifiera
material som är lämpliga att återvinna. Ett av de största hindren för företag i dag när det gäller
109

Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO).
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att använda återvunnet material är bristen på kunskap om vilka farliga ämnen det återvunna
materialet innehåller.
För att möta behovet av mer information om kemikalieinnehållet i textilvaror behövs såväl
ökad information från tillverkare och leverantörer som förutsättningslösa studier för att
analysera och identifiera ämnen i textilvaror. För att studera de exponeringar och effekter som
är mest relevanta för människors hälsa och miljön behöver forskare tillgång till information
om vilka ämnen som kan finnas i textilier.
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9 Begrepp och förkortningar
Begrepp
Allergen/Allergiframkallande
ämne
Exponeringsscenario

Försiktighetsprincipen

Hormonstörande ämnen
(EDC)
In vitro
Kandidatförteckningen

Kemiska produkter
Kombinationseffekter

Kumulativ exponering
Lapptest

Nanomaterial
Registrant

Substitutionsprincipen

Ämne som kan ge upphov till allergi
En uppsättning villkor, inbegripet riskhanteringsåtgärder,
som beskriver hur ämnet tillverkas eller används under sin
livscykel och hur tillverkaren eller importören kontrollerar,
eller rekommenderar nedströmsanvändare att kontrollera,
exponeringen av människor och miljön.*
Grundläggande princip inom miljö- och kemikaliepolitiken
som innebär att om det finns risk för allvarlig eller
oåterkallelig skada på människors hälsa eller miljön, får inte
avsaknaden av vetenskaplig bevisning användas som skäl för
att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder.
Ämnen som påverkar de hormonella systemen och kan orsaka
skada på organismer, populationer eller ekosystem.
Tester som utförs i provrör eller på odlade celler.
Förteckning med SVHC-ämnen som förts in i enlighet med
artikel 59 i Reach-förordningen. Ämnena är kandidater för att
föras in på bilaga XIV i Reach, vilket innebär att det kommer
att krävas tillstånd för att få använda dem.
Kemiska produkter omfattar ämnen och blandningar av
ämnen
Kombinerad effekt av exponering av människa eller miljö för
en blandning av ämnen, vilken kan vara större än de enskilda
ämnenas effekt var för sig.
Adderad effekt av ett ämne från flera olika källor.
Test som används i sjukvården för att bestämma om ett
specifikt ämne orsakar en allergisk hudreaktion hos en
patient.
Ämnen i storleksordningen 1-100 nanometer.
Den tillverkare eller importör av ett ämne, eller den
producent eller importör av en vara, som lämnar in en
registreringsanmälan för ett ämne till Echa.*
Grundläggande princip inom kemikaliekontrollen som
innebär att farliga ämnen ska bytas ut mot mindre farliga
ämnen när så är möjligt. Kan även innebära utbyte mot annan
teknik eller metod.
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Begrepp
Särskilt farliga ämnen
(Substances of very
high concern, SVHC)

Textilfibrer
Vara

De farliga ämnen som har de mest allvarliga egenskaperna.
Normalt avses ämnen som är cancerframkallande, mutagena
eller kan skada fortplantningsförmågan (CMR, kategori 1A
eller 1B), ämnen som är långlivade, bioackumulerande och
toxiska (PBT) samt ämne som är mycket långlivade och
mycket bioackumulerande (vPvB).
I samband med det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö avses dessutom ämnen som är långlivade och
bioackumulerande (PB), hormonstörande ämnen och kraftigt
allergiframkallande ämnen samt metallerna kvicksilver
kadmium och bly.
Definition i Textilfiberförordningen (EU) nr. 1007/2011.
Se Bilaga 1
Ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta
eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska
sammansättning bestämmer dess funktion.*

* Förklaringen av begreppet är hämtad ur Reach-förordningen artikel 3, Definitioner.
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Förkortningar
CAS

Chemical Abstract Service

Chemitecs

Forskningsprogram om spridning av kemikalier från varor, www.chemitecs.se

ChemSec

Internationella Kemikaliesekretariatet, The International Chemical Secretariat,
www.chemsec.org

CLP

EU:s förordning nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar (Regulation on classification, labelling and packaging
of substances and mixtures).

CMR-ämnen Ämnen som är cancerframkallande, kan skada arvsmassan (mutagena) eller kan
skada fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska)
DNEL

Nolleffektnivå (Derived no effect level)

ECHA

EU:s kemikaliemyndighet, European Chemicals Agency

EDC

Hormonstörande ämnen (Endocrine disrupting chemicals)

GPSD

EU:s Generella produktsäkerhetsdirektiv (General Product Safety Directive)

IUCLID

International Uniform Chemical Information Database at ECHA

Log Kow

Enhet som anger kemiska ämnens fettlöslighet

PAH

Polycycliska aromatiska kolväten

PBT
vPvB

Persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne
Mycket persistent och mycket bioackumulerande ämne

PFOS

Perfluorooctan sulfonate, ett perfluorerat organiskt ämne

POP

Persistenta organiska föroreningar (Persistent Organic Pollutants).

QSAR

Kvantitativa samband mellan ämnens struktur och effekt
(Quantitative Structure-Activity Relationship)

Reach

EU:s förordning nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier. (Regulation concerning the Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

SAICM

En internationell överenskommelse om hållbar kemikaliehantering.
(Strategic Approach to International Chemicals Management)

SVHC

Särskilt farliga ämnen. Normalt avses ämnen som är cancerframkallande,
mutagena eller reproduktionsstörande. (Substances of very High Concern)

WWTP

Avloppsreningsverk (Waste water treatment plant)
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Bilagor
Bilaga 1: Definitioner
Definition av textilfiber
Textilfibrer definieras enligt artikel 3b i förordning (EU) nr 1007/2011 om benämningar på
textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i
textilprodukter.
Textilfiber: endera av följande:
i) en enhet materia som kännetecknas av sin flexibilitet och finhet samt höggradiga längd i
förhållande till den maximala tjockleken vilket gör den lämpad för textil användning, eller
ii) en elastisk remsa eller ett elastiskt rör, vars uppskattade bredd inte överstiger 5 m.m.,
inklusive remsor som skärs till av bredare remsor eller folier, framställda av substanser som
används för tillverkningen av de fibrer som förtecknas i tabell 2 i bilaga I och som lämpar sig
för textil användning.
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Bilaga 2: Metodik för litteraturstudien i kapitel 5
Systematisk litteratursökning av vetenskapliga studier och rapporter om effekter på
människors hälsa
För att hitta relevanta vetenskapliga publikationer om farliga ämnen i textilier och risker för
människors hälsa gjorde vi en systematisk litteraturstudie med hjälp av databasen PubMed Medline. Vi fokuserade litteraturstudien på effektområdena cancer, mutagenicitet och
fortplantningsstörande (CMR) samt på hud- och luftvägsallergi. De valda effekterna
motsvarar de högsta prioriterade effektområdena vid identifiering av möjliga risker med
farliga kemiska ämnen i textilvaror (kapitel 5).
Den huvudsakliga frågeställningen för litteratursökningen var:
"Finns det ett samband mellan exponering för farliga kemiska ämnen i textilvaror och en
ökad risk för cancer/reproduktionseffekter/allergi?"
Vi började med en bred första sökning för att fånga så många relevanta publikationer som
möjligt följt av en manuell genomgång av abstracts där vi uteslöt publikationer som inte
överensstämde med frågeställningen eller avgränsningen av rapporten. För att identifiera så
många relevanta studier som möjligt, byggde vi en sökning för varje effektområde baserat på
ett antal utvalda sökord (se tabell nedan). Sökorden valdes ut baserat på tidigare rapporter och
översiktsartiklar. Publikationer äldre än tio år och In vitro-studier uteslöts från granskningen,
med undantag för studier av mutagenicitet som vi anser är relevanta för kemiskt inducerade
cancerframkallande effekter. Efter manuell screening av abstracts granskade vi alla relevanta
publikationer i en litteraturöversikt, se avsnitt 5.1.

Sökord
Hud- och luftvägsallergi : ((((Allergy or Sensitisation or dermatit* or urticaria or
asthma or rhinitis)) AND (Textile or cotton or polyester or viscose or fleece or
nylon or wool)) AND exposure) NOT in vitro
Hudirritation: ((((Irritation or dermatit* or urticaria)) AND (Textile or cotton or
polyester or viscose or fleece or nylon or wool)) AND exposure) NOT in vitro
Cancer: ((((Cancer OR Endocrin* OR Mutagen* OR carcinogen*)) AND (Textile
OR cotton OR polyester OR viscose OR fleece OR nylon OR wool)) AND
exposure) NOT in vitroa
Effekter på reproduktion och utveckling: ((((Reproduct* OR Endocrin* OR
Development* OR Teratogen*)) AND (Textile OR cotton OR polyester OR
viscose OR fleece OR nylon OR wool)) AND exposure) NOT in vitro

Antal
publikationer
91

43
296

268

Tabell A2: 1 Sökord som användes för identifiering av relevanta publikationer om hälsoeffekter av
farliga ämnen
a

In vitro-studier inkluderades i den litteratursökningen för mutagenicitet
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Systematisk kartläggning av miljöeffekter
För att få en överblick över kunskapen om farliga ämnen i textilvaror och miljörisker gjordes
en systematisk litteraturstudie med hjälp av databasen CAplus. Denna utfördes av Kungliga
Tekniska Högskolans (KTH) bibliotek. Följande strängar användes:
Sökord
(fish or daphnia or algae or macrophyte or invertebrate or amphibian) AND (Textile
or cotton or polyester or viscose or fleece or nylon or wool) [All
Sources(Environmental Science)]
(wash* or laundry) AND (leach*) [All Sources(Environmental Science)]

No. of
publications
1

0

(leach*) AND (Textile or cotton or polyester or viscose or fleece or nylon or
0
wool))[All Sources(Environmental Science)]
Tabell A2: 2 Sökord som användes för identifiering av relevanta publikationer om miljöeffekter av
farliga ämnen
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Bilaga 3: Databaser och andra källor som utgjorde underlag till
screeningstudien i kapitel 6 om identifiering och prioritering av
ämnen.
Underlaget som användes för studien togs fram i januari 2014.









Ämnen som registrerats i IUCLID110-systemet enligt Reach med relevans för
textilproduktion (ca 1 250 ämnen).
Swerea IVF:s kemikaliedatabas111 med ämnen som kan finnas i textilier (ca 290
ämnen).
Ämnen med textil relevans som finns på SIN-listan utvecklad av ChemSec112 (274
ämnen).
Ämnen som identifierats genom Chemitecs-programmet113 (ca 680 ämnen).
Kemikaliemyndighetens varuguide114 (ca 400 ämnen).
Kemikalieinspektionens produktregister, till vilka tillverkare och importörer är
skyldiga att anmäla kemiska produkter som omfattas av kemikaliekontrollen (ca 530
ämnen, däribland 130 sekretessbelagda ämnen).
Ett antal begränsningslistor från olika svenska företag och internationella frivilliga
initiativ, även inklusive Virke115-listan (ca 500 ämnen).
Ämnen som identifierats i rapporten från europeiska kommissionen, GD Näringsliv
2013, “Study on the Link between Allergic Reactions and Chemical substances in
Textile Products final report” (ca 330 ämnen).

110

IUCLID är ett system för att spara och utbyta data om farliga egenskaper hos kemiska ämnen registrerade
enligt Reach.
111
Swerea IVF är ett forskningsinstitut inom Swerea-koncernen som har material, processer och
produktionssystem inom tillverkning och produktutveckling som viktiga fokusområden.
112
ChemSec, International Chemical Secretariat, är en ideell organisation som grundades 2002. SIN förteckning
härrör från ett projekt som syftar till att underlätta övergången till en giftfri miljö.
113
Chemitecs-programmet (2007-2012; http://chemitecs.se) syftar till att öka förståelsen och kunskapen om
utsläpp av organiska ämnen från varor.
114
Varuguiden är en databas om sammansättningen av varor, som ger uppskattningar av material och ämnen som
kan finnas i olika varor i Sverige. Kvantitativ information finns också tillgänglig.
115
En rapport som utvecklats av den norska organisationen Virke tillsammans med textilindustrin.
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Bilaga 4: Rankning av ämnen på inventeringslistan med avseende
på hälsoeffekter
För att kunna prioritera ämnen med avseende på effekter på hälsa poängsatte vi och rankade
alla identifierade ämnen på inventeringslistan. Varje ämne fick en poäng från 0,5 till 10, där
10 står för egenskaper som betraktas som mest farliga för hälsan. Poängsättning gjordes
utifrån:





Harmoniserad klassificering i CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008, bilaga VI.
Självklassificeringen i ECHA registreringsdatabas, vi använde den strängaste
självklassificeringen för rangordning av ämnen116.
Screeningscenarier för hälsoeffekter som tagits fram för ECHA:s screening av ämnen
för ämnesutvärdering.
Identifiering av ämnen som hormonstörande enligt övergångskriterierna i
biocidförordningen EU/528/2012117.

EU-kommissionens prioriteringslista, kategori 1, över potentiellt hormonstörande ämnen.
Rankningen innebär att vi inte gör en strikt uppdelning av ämnen som farliga eller ofarliga.
Men ämnen som ges faropoäng 8-10 räknas som särskilt farliga, vilket innebär att vi anser att
det inte är möjligt att fastställa en säker exponeringsnivå.
Ämnen med faropoäng 8-10 (särskilt farliga ämnen) inkluderar de som omfattas av kriterierna
i Reach artikel 57 för ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC), inklusive ämnen som
klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller fortplantningsstörande (CMR) i
kategori 1A/1B eller som allergiframkallande för hud eller luftvägar. KemI anser att
hormonstörande ämnen (EDC) är av lika stort intresse som ämnen som klassificeras som
CMR 1A/1B och vi strävar efter att inkludera EDC, som särskilt farliga ämnen i uppdraget. I
avsaknad av EU-kriterier använder vi oss av övergångskriterierna i biocidförordningen
EU/528/2012 och EU-kommissionens prioriteringslista för att identifiera hormonstörande
ämnen, kategori 1.
Ur ett tillsynsperspektiv är det problematiskt att reglera ämnen som saknar harmoniserad
klassificeringen eftersom olika företag kan komma fram till olika klassificeringar för samma
ämne. För denna rapport har vi dock valt att inkludera både ämnen med harmoniserad
klassificering och ämnen som är självklassificerade av ett eller fler företag. Ämnen med
harmoniserad klassificering rankades dock högre i jämförelse med ämnen med motsvarande
självklassificering.
Kriterierna för poängsättning och ranking presenteras i Tabell A4: 1.

116

Screening scenarios human health: Scenarios to be implemented for searching potential substances of concern
for substance evaluation and regulatory risk management (Echa, 2014)
117
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/substances_en.htm
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Harmoniserad klassificering

Självklassificering

Muta 1A/1B
Carc 1A/1B, Repro1A/1B,
Skin sens
Muta 1A/1B
Carc 1A/B, Repro1A/B,
Skin sens
Interim criteria for ED118
Priority list for ED cat.
1119
Muta 2
Repro 2, Carc 2, Skin corr
Skin irrit
Resp sens, STOT RE1

Muta 2
Repro 2, Carc 2, Skin
corr
Skin irrit
Resp sens, STOT RE1

STOT RE 2
Acute tox 1
Acute tox 2
Acute tox 3

STOT RE 2
Acute tox 1

Acute tox 4

Acute tox 2
Acute tox 3
Acute tox 4

ECHA screening
scenario
HH9

Poäng

HH10, HH36, HH14
HH37, HH40

9
8.5

HH13, HH5

8

HH41, HH32
HH6, HH1, HH31,
HH44, HH38
HH33, HH15
HH2, HH45, HH19,
HH52, HH63, HH65
HH16, HH23
HH20, HH53, HH27,
HH39
HH24
HH28
HH56

7.5
7

HH66, HH57, HH67,
HH64, HH68
HH48, HH49, HH50,
HH51, HH61, HH62
HH58, HH59, HH69
HH70

10
9.5

6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

Tabell A4:1 Kriterier för poängsättning och ranking av ämnen med avseende på hälsofarliga
egenskaper. Kriterier för egenskaper som betraktas som särskilt farliga i denna rapport är markerade
i grått.

118

Regulation (EC) No 1107/2009: Annex II Point 3.6.5.
European commission, DG environment priority list of substances for further evaluation of their role in
endocrine disruption (accessed Sep 2014).
119
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Bilaga 5: Kriterier för att prioritera kemiska ämnen i textilier med
avseende på miljöfarlighet
Eftersom det kan finnas ett stort antal kemiska ämnen i textilier, så blir också spannet på de
olika typerna av fara som de enskilda kemiska ämnena representerar stort. Ämnena
rangordnades på en skala från noll till tio, där tio motsvararas ämnena med högst farlighet.
Den vanligaste informationen som finns tillgänglig om ett visst ämnes miljöfarlighet är den
giftighet som kan mätas i både kort och långtidstester där man undersöker sådant såsom t.ex.
dödlighet, tillväxt, och reproduktionsförmåga. Giftigheten mäts i organismer vilka bedöms
representera olika nivåer i näringskedjan, såsom alger, ryggradslösa djur och fiskar. Förutom
miljögiftighet ingår också ämnen som uppfyller PBT-kriterier enligt bilaga XIII. Det är inte
bara giftigheten i sig som är av intresse när det gäller miljörisker, även egenskaper såsom
persistens/motståndskraft mot nedbrytning, bioackumulering och hormonstörande egenskaper
är av betydelse. De resulterande faropoängen presenteras i tabell A5: 1.
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Farokategori
Hög

Mellan

Låg
Okänd

Tillgänglig information
Kandidatlistan (PBT – artikel 57 d, vPvB – artikel 57 e,
Motsvarande nivå av farhågor för att resultera i allvarliga
problem för miljön– artikel 57 f); Stockholmskonventionen
(Bilaga A-C); ESIS>PBT-list (PBT, vPvB, POP)
PB (screening kriterier) OCH Akvatisk kronisk 1/CMR
(Cancer och Muta 1-2, Repro 1-3) OCH/ELLER ED i COM
lista
P (screening kriterier) OCH Akvatisk kronisk 1/CMR
(Cancer and Muta 1- 2, Repro 1-3)
ELLER
B (screening kriterier) OCH Akvatisk kronisk 1/CMR
(Cancer och Muta 1-2, Repro 1-3)
Akvatisk kronisk 1
PB (screening kriterier)
P (screening kriterier) OCH Akvatisk kronisk 2
ELLER
B (screening kriterier) OCH Akvatisk kronisk 2
P (screening kriterier) OCH Akvatisk kronisk 3
ELLER
B (screening kriterier) OCH Akvatisk kronisk 3
P (screening kriterier) OCH Akvatisk kronisk 4
ELLERB (screening kriterier) OCH Akvatisk kronisk 4
P (screening kriterier) OR Akvatisk kronisk 3 B (screening
kriterier)
ELLEROCH Akvatisk kronisk 2
Akvatisk kronisk 3
Akvatisk kronisk 4
Akvatisk akut 1
inte P (screening kriterier) OCH inte B (screening kriterier)
OCH ingen harmoniserad akvatisk giftighetsklassificering
Ämnen för vilka PB screening inte har varit möjlig att
genomföra eftersom det saknats CAS-nummer OCH som det
inte funnits någon tillgänglig harmoniserad akvatisk
giftighetsklassificering för

Miljöfaropoäng
10

9

8

7
6
4

3,5

3
2.5

2
1.5
1
0
-

Tabell A5:1: Kriterier för poängsättning och ranking av ämnen med avseende på miljöfarliga
egenskaper för prioritering av kemiska ämnen i textilier. Kriterier för egenskaper som betraktas som
särskilt farliga i denna rapport är markerade i grått
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Bilaga 6: Expertbedömning avseende ämnens relevans för
textilanvändning och bedömning av sannolikhet för avgivning.
Ämnen med en hälsofaropoäng 10-8 eller en miljöfaropoäng 10-6 utvärderades med avseende
på deras potentiella relevans för textil, det vill säga sannolikheten att de finns i textilvaror.
Modellen som beskrivs i tabell A6: 1 nedan, bygger på fyra relevansnivåer; hög, måttlig, låg
och ingen relevans för textilier.
Textilrelevansnivå Bedömning av
textilanvändning
Hög
Funktionella kemiska ämnen
med en känd användning i textil
Måttlig
Funktionella kemiska ämnen
som kan användas i
textiltillverkning (används även i
annan tillverkning)
Låg
Hjälpkemikalier eller oavsiktligt
förekommande kemiska ämnen,
såsom råmaterial, intermediärer,
föroreningar och
nedbrytningsprodukter. Inga av
dessa kemikalier är funktionella
kemiska ämnen.
Ingen
Ingen känd användning i textil

Uppskattat koncentrationsintervall a
(mg/kg textilmaterial)
<100 - 5000<
<10 - 1000<

<100

<LOD

Tabell A6: 1 Bedömningsschema för textilrelevansnivå för kemiska ämnen i textilier som anger ett
uppskattat koncentrationsintervall i den slutliga textilvaran
För textilrelevansnivåerna ”Hög” och ”Måttlig” kan det finnas ämnen som förekommer utanför det
givna koncentrationsintervallet
a

LOD = Detektionsgräns
Källa: Expertbedömning och referenser i tabell A6: 3.
Ämnen med högsta relevans för textilier appliceras direkt på textilmaterial och textil är den
huvudsakliga användningen. Måttlig textilrelevans innefattar även ämnen som direkt
appliceras på textilier, men bara som ett av flera vanliga användningsområden. Ämnen med
låg textilrelevans har indirekt användning i textilier, vilket innebär att de inte tillsätts till det
slutliga textilmaterialet, utan förekommer som råvaror och intermediärer vid tillverkning av
de funktionella kemiska ämnen som används i textiltillverkning, eller förekommer som
föroreningar eller nedbrytningsprodukter. Petroleumrelaterade ämnen anses här ha låg
textilrelevans på grund av det faktum att många olika textila råvaror, hjälpkemikalier och
funktionella kemiska ämnen är petroleumbaserade. Den sista kategorin av ämnen, benämnd
”Ingen”, saknar relevans för textilier vilket innebär att det inte finns någon känd och
dokumenterad användning i textilier. För denna kategori av ämnen kan det finnas viss
osäkerhet på grund av dataluckor av potentiella användningsområden i textil, men då endast
för mindre kända och inte allmänt kända textilanvändningar.
Dessutom skapades en enkel modell för att bedöma sannolikheten för avgivning av ämnen
med hög och måttlig textilrelevans. Modellen beskrivs i tabell A6: 2 nedan, och är anpassad
till en rad möjliga avgivnings- och utsläppsscenarier som kan vara relevanta för textilvaror
under användning och när varorna blir avfall. Sannolikheten för avgivning av de bedömda
ämnena avser graden av fysisk och kemisk bindning till textilfibrer; för färgämnen används
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begreppet fixeringsgrad. När bindningen är svag eller fixeringen är låg, d.v.s. när man kan
förvänta sig hög migration eller avgivning av ämnet från textilvaror, blir de fysiska
egenskaperna hos ämnet i sig viktiga för sannolikheten för avgivning, främst vattenlöslighet
och flyktighet.
Ett ämne med hög vattenlöslighet kommer lätt att lösa sig i svett eller saliv, vilket kan leda till
en hög dermal eller oral exponering. Det är också troligt att de lätt tvättas ur vid tvätt och
hamnar i vattenmiljön, såvida de inte bryts ner eller avlägsnas via slam eller avdunstning i
reningsverk för avloppsvatten. Mycket flyktiga ämnen släpper lätt från textilier och kan
orsaka en hög exponering genom inandning. Ämnen med begränsad vattenlöslighet eller
halvflyktiga ämnen kommer att ge upphov till en måttlig sannolikhet för avgivning.
För måttlig sannolikhet för avgivning är denna uppskattning av potentiell avgivning inte helt
giltig vad gäller utsläpp till miljön. Tillsats av rengöringsmedel vid tvätt kan till exempel
ändra lösligheten av ämnen och ett ämne som klassificeras som "måttlig" kan läcka i samma
utsträckning som ett ämne som klassificeras som "hög" i närvaro av ett rengöringsmedel.
Tabell A6: 2 Bedömning av avgivning av de identifierade funktionella kemiska ämnena
Sannolikhet för avgivning
Hög
Måttlig

Låg

Fysikalisk-kemiska egenskaper som påverkar avgivninga
Ingen kemisk eller fysikalisk bindning till textilmaterialet.
Ämnen med hög flyktighet eller hög vattenlöslighet.
Fysikalisk bindning till textilmaterialet. Semiflyktliga ämnen
eller ämnen med begränsad vattenlöslighet.
Kovalenta bindningar eller stark fysikalisk bindning till
textilmaterialet. Enbart extraherbara rester. Partikelbundna
ämnen (exempelvis via damm och/eller fiberrester) som inte
är lättflyktliga eller vattenlösliga.

a

För färgämnen (färgämnen och pigment) avgör fixeringsgraden hur lätt ämnet avges från
textilmaterialet (se tabell A6: 4 [fixeringsgrad%]); för salter avses vattenlöslighet; för organiska
ämnen avses flyktighet.
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Tabell A6:3: Referenser som används för bedömning av textilrelevans
1. Säkerhetsdatablad, varuinformationsblad och produktutvärderingsrapporter:
a. http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0397.pdf
b. http://echa.europa.eu/documents/10162/b1176fd0-799d-4c08-a908755a1c82181f
c. http://www.inchem.org/documents/sids/sids/100447.pdf
d. http://echa.europa.eu/documents/10162/22bf49d3-e951-44b8-a45a6973d3dc62f6
e. http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/twelfth/profiles/dichloroethane.pdf
f. http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/twelfth/profiles/butadiene.pdf
g. http://www.ec.gc.ca/ese-ees/C1B0BBD3-7844-4F5E-B2FBCBAD1E7E055E/DBE_FSAR_EN.pdf
h. http://ntp.niehs.nih.gov/?objectid=E87DF5EF-BDB5-82F8FA723E226ECF2AE8
i. http://www.inchem.org/documents/sids/sids/Chloroprene.pdf
j. http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/svhc_axvrep_france_cmr_penta
as_20083006_en.pdf
k. http://echa.europa.eu/documents/10162/50218bf9-ba0f-4254-a0d9d577a5504ca7
l. http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/svhc_axvrep_norway_cmr_lead
as_20083006_en.pdf
m. http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/OECDSIDS/VINYLCHL.pdf
n. http://echa.europa.eu/documents/10162/13638/svhc_axvrep_michlers_ketone_
pub_en.pdf
o. http://pubs.usgs.gov/circ/circ1292/pdf/circ1292_appendix4.pdf
p. http://www.inchem.org/documents/sids/sids/98077.pdf
q. http://www-users.cs.york.ac.uk/~pcc/coshh/new/White-Spirit-MSDS.pdf
r. http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0308.pdf
s. http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tfacts136.pdf
t. https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=BA416AA1-1#a6
u. http://www.ilo.org/oshenc/part-xviii/guide-to-chemicals/item/1036azides?tmpl=component&print=1
v. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol79/mono79-21.pdf
w. http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4
&ved=0CEoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ehs.ucsf.edu%2Fsites%2Feh
s.ucsf.edu%2Ffiles%2FDiepoxybutane%2520CAS%2520No.1464-535.doc&ei=gbFkU8mWJInm4QSplYDwDQ&usg=AFQjCNFlpU_cK6V_kTCKZ2Qo66POGDsdQ&sig2=4n_YWYK2BwKqcjkjHiXFrA
2. Study on the Link Between Allergic Reactions and Chemicals in Textile Products,
European Commission DG Enterprise, 2013
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/files/studies/study-allergic-reactionstextile_en.pdf
3. ECHA database: information on chemicals, http://echa.europa.eu/information-onchemicals
4. ECHA database: Table of substances/group of substances, which are Begränsatby
Annex XVII to REACH Regulation
http://echa.europa.eu/sv/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/list-ofrestrictions/list-of-restrictionstable;jsessionid=8C170B7EF35B0F66A175F80BE3DB23AE.live1?p_p_id=substance
typelist_WAR_substanceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=vi
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ew&p_p_col_id=column1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_ke
ywords=&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_advancedSearch=false&_substa
ncetypelist_WAR_substanceportlet_andOperator=true&_substancetypelist_WAR_sub
stanceportlet_orderByCol=extraColumn1507&_substancetypelist_WAR_substancepor
tlet_orderByType=asc&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_delta=75
5. ECHA database: Candidate List of Substances of Very High Concern for
Authorisation, http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
6. THK online database, TEGEWA, http://www.thk-online.net/
7. Colour Index International, Society of Dyers and Colourists, http://www.colourindex.com/
8. http://www.chemicalland21.com/
9. http://www.chemicalbook.com/
10. http://www.lookchem.com/
11. Petrobas global trading database,
http://sites.petrobras.com.br/minisite/reach/downloads/en/records_substancias_quimic
as_petrobras_reach_2010.pdf
12. Ftalater i produkter, som børn har direkte kontakt med; Kortlægning af kemiske
stoffer i Förbrugerprodukter nr. 109, 2010, Danish Ministry of the Environment.
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Färgämnesklass

Underkategori

Dispersionsfärgämnen

Basiska
(kationiska)

Syrafärgämnen

Komplexfärgämnen

Reaktivfärgämnen

Direkta eller
substantiva
färgämnen

Standard,
1:1
metall
komplex
och 1:2
metall
komplex

Applicerbarhet,
Textil &
lädermaterial
Polyester
Cellulosa
acetatPolyakryl
Polyamid
Klorfibrer

Fixeringsgrad [%]

Huvudfunktionalitet

88-99

Polyakryl
Läder
Silke

96-100

Polyamid
Silke
Ull
Läder

85-98
82-98
(metall
komplex)

Bärare, reduktiv
Allergiefterbehandling
framkallande
(svavelföreningar) färgämnen
Cancerframkallande
färgämnen
Förbjudna
arylaminer
Klorerade
lösningsmedel
Fördröjare vid
Cancerfärgning PAC
framkallande
(kvartära ammoni- färgämnen
umföreningar)
Komplexbildare
Innehåll av
Cancertungmetall i
framkallande
färgämnen
färgämnen
Förbjudna
arylaminer
Giftiga metaller

Ull
Silke
Polyamid
Läder
Silke
Ull
Polyamid
Cellulosa

95-98

Krom VI

Krom VI

55-97

Utsläpp av salt

Cellulosa

64-96

Delvis låg
fixeringsgrad,
källa till halogenerade
organiska föreningar, låg adsorptionsförmåga för
färgämneshydrolysat i
aktiverad slambehandling, hög
mängd salter
(natriumklorid,
natriumsulfat)
Salt, efterbehandling med
katjoniska
medel som är
toxiska i vattenmiljön
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Farliga ämnen

Cancerframkallande
färgämnen
Förbjudna
arylaminer
Salt
Kopparsulfat för
behandling av
direktfärgämnen

Färgämnesklass

Applicerbarhet,
Textil &
lädermaterial
Cellulosa

Fixeringsgrad [%]

Huvudfunktionalitet

Farliga ämnen

64-96

Salt, efterbehandling med
katjoniska
medel som är
toxiska i
vattenmiljön

Svavel

Cellulosa
Cellulosacetat
(regenerat)

60-95

Azoic (naftol)

Poyester
Cellulosa

Se reaktivfärgämnen

Färgämnen och
reduktionsmedel
Innehållande
svavel,
oxidationsmedel
delvis
innehållande
halogener
Se
reaktivfärgämnen

Cancerframkallande
färgämnen
Förbjudna
arylaminer
Salt
Kopparsulfat för
behandling av
direktfärgämnen
Natriumhydrosulfit

Pigment

Polyester
Cellulosa-acetat
(regenerat)
Polyakryl
Polyamid
Silke
Ull
Cellulosa
Läder

100

Direkta eller
substantiva
färgämnen

Underkategori

Restprodukter
från
tryckprocessen
t.ex. bindemedel,
VOC m.m.

Förbjudna
arylaminer
Salt
Förbjudna
arylaminer
Klorerade eller
aromatiska
lösningsmedel.
Alifatiska
lösningsmedel
Förtjockningsmedel

Tabell A6:4 Färgämnesdiagram, olika typer av färgämnen/pigment; användning, fixeringsgrad och
toxikologiska aspekt
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Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Begränsad
som
Doftämne

8

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som DBT

1

Okänd

Nej

Nej

Ja

Ja

Begränsad

1

4

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

H

M

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
från 2015

Ämnesfunktion

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

72-57-1

Direktfärgämne

H

H

1B

Dibutyltin dilaurate

77-58-7

Stabilisator

M

L

2

1A

Dibutyltin maleate

78-04-6

Katalysator,
Stabilisator

H

L

2

1A

Phosphoric acid, tris(2-methylphenyl) ester

78-30-8

Flamskyddsmedel,
Mjukgörare/Sköljmede
l

M

L

Triethyl phosphate

78-40-0

Flamskyddsmedel,
Mjukgörare

M

M

Linalool

78-70-6

Doftämne

M

H

4,4'-isopropylidenediphenol

80-05-7

Stabilisator

M

L

2

1

2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde

80-54-6

Doftämne

M

H

1B

1

9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-2,3-dichloro-

81-42-5

Dispersionsfärgämne

H

Benzenesulfonamide, N-(4-amino-9,10-dihydro3-metho1y-9,10-dio1o-1-anthracenyl)-4-methyl-

81-68-5

Dispersionsfärgämne

Dicyclohexyl phthalate

84-61-7

Mjukgörare/Sköljmede
l

Allergiframkallande

CAS-nummer

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3,3'dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5amino-4-hydro1y-, tetrasodium salt

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Namn

H

1

2

1A

1B

1B
1

1B

99

1

1

1

Okänd

9

x

x

x

Öko-Tex std 100

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Nej

M

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

Doftämne

Koder för
miljöfara*4

Nej

57-06-7

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Nej

1-Propene, 3-isothiocyanato-

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Okänd

Mutaagent, kat. 1A/1B

Kandidatförteckningen
i Reach

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Bilaga 7: Ämnen med hälso- eller miljöfarliga egenskaper som identifierats i studien

Koder för
miljöfara*4

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

x

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
från 2015

1B

2

Okänd

x

Ja

Ja

Nej

Ja

Begränsad

M

1B

1

9

x

Ja

Ja

Ja

Ja

Begränsad

H

M

1B

2

2.5

Ja

Nej

Ja

Nej

Begränsad

Mjukgörare

H

M

1B

1

9

Ja

Ja

Ja

Ja

Begränsad

91-64-5

Doftämne

M

H

3-hydroxy-2-naphthanilide

92-77-3

Azoiskt färgämne

H

Eugenol

97-53-0

Doftämne

Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-

97-54-1

Benzyl alcohol

CAS-nummer

Ämnesfunktion

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

M

M

2

Diisobutyl phthalate

84-69-5

Mjukgörare/Sköljmede
l

H

M

Dibutyl phthalate

84-74-2

Mjukgörare

M

1,2-Benzenedicarbo1ylic acid, dihe1yl ester

84-75-3

Mjukgörare

Benzyl butyl phthalate

85-68-7

Coumarin

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Namn

Mjukgörare

2

x

Öko-Tex std 100

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

9

84-66-2

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Allergiframkallande

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

1

Mutaagent, kat. 1A/1B

1

Diethyl phthalate

1

SEv
HH36

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

M

1

SEv
HH36

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad

M

H

1

SEv
HH36;
SEv
HH50;
SEv
HH56

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad

Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

100-51-6

Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

N-(1-methylethyl)-N'-phenyl-1,4benzenediamine

101-72-4

Antioxidant

M

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

1-Heptanol, 2-(phenylmethylene)-

101-85-9

Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Octanal, 2-(phenylmethylene)-

101-86-0

Doftämne

M

H

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

100

x

x

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

1-Penten-3-one, 1-(4-metho1yphenyl)-

104-27-8

Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Cinnamyl alcohol

104-54-1

Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

Cinnamaldehyde

104-55-2

Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

Citronellol

106-22-9

Doftämne

M

H

Geraniol

106-24-1

Doftämne

M

Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl-

107-75-5

Doftämne

2-Octynoic acid, methyl ester

111-12-6

Tris(2-chloroethyl) phosphate

Bis(2-ethylhexyl) phthalate

2

2

SEv
HH36;
SEv
HH62

Öko-Tex std 100

Kandidatförteckningen
i Reach
Nej

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Okänd

Koder för
miljöfara*4

1

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

H

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

M

Allergiframkallande

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Doftämne

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

CAS-nummer
103-41-3

Mutaagent, kat. 1A/1B

Namn
2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester

1

SEv
HH36;
SEv
HH50

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

H

1

SEv
HH36;
SEv
HH50

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

M

H

1

SEv
HH36;
SEv
HH62;
SEv
HH51

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

115-96-8

Flamskyddsmedel,
Mjukgörare/Sköljmede
l

M

M

117-81-7

Mjukgörare/Sköljmede
l

H

M

2

1B

1B
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1

2.5

x

Ja

Ja

Nej

Ja

Begränsad

9

x

Ja

Ja

Ja

Ja

Begränsad

Benzyl salicylate

118-58-1

Doftämne

M

H

2,4,6-tribromophenol

118-79-6

Flamskyddsmedel

M

L

2H-1-Benzopyran-2-one, 3,4-dihydro-

119-84-6

Doftämne

M

Heptanal, 2-(phenylmethylene)-

122-40-7

Doftämne

4-phenylbutenone

122-57-6

Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride

1

3b

1

2

8
SEv
HH36;
SEv
HH48

x

Okänd

Ja

Nej

Nej

Nej

Begränsad

Nej

Nej

Ja

Nej

Begränsad

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
för produkt
klass I-III

1

8

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Doftämne

M

H

1

SEv
HH36;
SEv
HH62;
SEv
HH56

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

124-64-1

Flamskyddsmedel,
Mjukgörare/Sköljmede
l, Lösningsmedel

H

M

1

SEv
HH59

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
för produkt
klass I-III

3-Buten-2-one, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2cyclohexen-1-yl)-

127-51-5

Doftämne

M

H

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Dinaphtho[1,2,3-cd:3',2',1'-lm]perylene-5,10dione, 16,17-dimetho1y-

128-58-5

Kypfärgämne

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Dipentyl phthalate (DPP)

131-18-0

Mjukgörare

H

M

Ja

Nej

Nej

Nej

Begränsad

1B

1

1B

102

1

9

x

Öko-Tex std 100

2

Registrerade ämnen i
Reach

M

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

H

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Mjukgörare/Sköljmede
l,slösningsmedel

Okänd

Kandidatförteckningen
i Reach

117-84-0

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

1,2-Benzenedicarbo1ylic acid, dioctyl ester

Koder för
miljöfara*4

1B

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

M

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

H

Allergiframkallande

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Mjukgörare

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion

Mutaagent, kat. 1A/1B

CAS-nummer
117-82-8

Namn
1,2-Benzenedicarbo1ylic acid, bis(2metho1yethyl) ester

x

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Ingår inte

SEv
HH62;
SEv
HH50

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

1

SEv
HH36

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

H

1

SEv
HH36

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

M

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

314-13-6

Direktfärgämne

H

H

1B

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

[4-[4,4'bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride

548-62-9

Basiskt färgämne

H

M

1B

8

Ja

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5cyclohe1adien-1-ylidene)methyl]-,
monohydrochloride

569-61-9

Basiskt färgämne

H

M

1B

Okänd

Nej

Nej

Ja

Nej

Ingår inte

Methanaminium, N-[4-[[4(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5cyclohe1adien-1-ylidene]-N-methyl-, chloride

569-64-2

Pigment

M

L

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

CAS-nummer

Ämnesfunktion

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Allergiframkallande

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

L

1

1

Ethyl acrylate

140-88-5

Doftämne

M

H

1

Diethyl maleate

141-05-9

Doftämne

M

H

6,10-dimethylundeca-3,5,9-trien-2-one

141-10-6

Doftämne

M

29H,31H-phthalocyaninato(2-)N29,N30,N31,N32 copper

147-14-8

Pigment

Mequinol

150-76-5

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 6,6'-[(3,3'dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4amino-5-hydro1y-, tetrasodium salt

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Namn

H

1B

2

103

SEv
HH31

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

UV Stabilisator

Koder för
miljöfara*4

Nej

131-55-5

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Kandidatförteckningen
i Reach

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Nej

Mutaagent, kat. 1A/1B

9

Methanone, bis(2,4-dihydro1yphenyl)-

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
för produkt
klass I-III

2.5

Ja

Nej

Nej

Nej

Begränsad
från 2015

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

7

Ja

Nej

Ja

Ja

Begränsad

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

Flamskyddsmedel,
Mjukgörare/Sköljmede
l, Lösningsmedel

H

M

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad

793-24-8

Antioxidant

M

L

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad

Dioctyltin oxide

870-08-6

Stabilisator

H

L

8

Nej

Nej

Ja

Ja

Begränsad

3-Buten-2-one, 4-(4-metho1yphenyl)-

943-88-4

Doftämne

M

H

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Ämnesfunktion

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

593-60-2

Flamskyddsmedel

M

H

1B

Diisopentyl phthalate

605-50-5

Mjukgörare

M

M

Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5cyclohe1adien-1-ylidene)methyl]-2-methyl-,
monohydrochloride

632-99-5

Basiskt färgämne

H

L

Ethanaminium, N-[4-[[4(diethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5cyclohe1adien-1-ylidene]-N-ethyl-, sulfate (1:1)

633-03-4

Basiskt färgämne

H

L

Dibutyltin dichloride

683-18-1

Stabilisatorer

H

L

2H-1-Benzopyran-2-one, 3,4,5,6,7,8-he1ahydro-

700-82-3

Doftämne

M

Benzenamine, 4-[(4-nitrophenyl)azo]-

730-40-5

Dispersionsfärgämne

Dimethyl methylphosphonate

756-79-6

N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4benzenediamine

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

CAS-nummer

Bromoethylene

Namn

1B

2

1B

1

1A

2

2

1B

1B

2

SEv
HH31;
SEv
HH14
1

2

SEvHH
31
HH31
1

104

Okänd

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Begränsad

H

Koder för
miljöfara*4

Nej

H

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Ja*5

Direktfärgämne

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Nej

573-58-0

Allergiframkallande

Kandidatförteckningen
i Reach

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Ja

Mutaagent, kat. 1A/1B

8

1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[[1,1'-biphenyl]4,4'-diylbis(azo)]bis[4-amino-, disodium salt

x

H

H

Dibutyltin di(acetate)

1067-33-0

Stabilisator

H

L

3,5,9-Undecatrien-2-one, 3,6,10-trimethyl-

1117-41-5

Doftämne

M

H

Bis(pentabromophenyl) ether

1163-19-5

Flamskyddsmedel

M

L

Borax [ISO]

1303-96-4

Flamskyddsmedel,
biocid

M

L

Cadmium sulphide

1306-23-6

Pigment

M

L

Ciantimony trioxide

1309-64-4

Katalysator,
Flamskyddsmedel
synergist

M

L

Orange lead

1314-41-6

Pigment, Stabilisator

M

L

Dinaphtho[1,2,3-cd:1',2',3'-lm]perylene-9,18dione, bromo-

1324-17-0

Kypfärgämne

H

L

Öko-Tex std 100

Syrafärgämne

Registrerade ämnen i
Reach

1064-48-8

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5hydro1y-3-[(4-nitrophenyl)azo]-6-(phenylazo)-,
disodium salt

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

H

Kandidatförteckningen
i Reach

H

Nej

Nej

Ingår inte

8

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Ja

Nej

Nej

Ja

Begränsad

1B

2

1A

2

2
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Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Direktfärgämne

Nej

Koder för
miljöfara*4

992-59-6

Nej

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[(3,3'dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4amino-, disodium salt

Okänd

1

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1
L

Allergiframkallande

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1
M

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Antioxidant

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

CAS-nummer
991-84-4

Mutaagent, kat. 1A/1B

Namn
Irganox 565

1B

9

x

1B

Okänd

Ja

Nej

Nej

Nej

Begränsad
för produkt
klass I-III

1B

2

1.5

Ja

Nej

Ja

Nej

Limitations
for Cd

2

1A

8

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

1A

Okänd

Ja

Nej

Ja

Nej

Begränsnin
gar för Pb

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1B

1

8

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
för produkt
klass I-III

1A

1

7

Ja

Ja

Ja

Ja

Begränsnin
gar för
CrVI & Pb

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1330-38-7

Direktfärgämne

H

H

Cuprate(3-), [29H,31Hphthalocyaninetrisulfonato(5-)N29,N30,N31,N32]-, trisodium

1330-39-8

Direktfärgämne

H

H

Tris(methylphenyl) phosphate

1330-78-5

Flamskyddsmedel,
Mjukgörare/Sköljmede
l, Lösningsmedel

H

L

Lead sulfochromate yellow

1344-37-2

Pigment

M

L

C.I. Fluorescent Brightener 393

1533-45-5

Optiska vitmedel

M

L

Acetamide, N-[5-[bis[2-(acetylo1y)ethyl]amino]2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-

1533-78-4

Dispersionsfärgämne

H

L

Benzenemethanaminium, N-[4-[[4(dimethylamino)phenyl][4-[ethyl[(3sulfophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]2,5-cyclohe1adien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulfo-,
hydro1ide, inner salt, sodium salt

1694-09-3

Syrafärgämne

H

H

1H-Pyrazole-3-carbo1ylic acid, 4,5-dihydro-5o1o-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-,
trisodium salt

1934-21-0

Syrafärgämne

H

H

1B

Allergiframkallande

Cuprate(2-), [29H,31Hphthalocyaninedisulfonato(4-)N29,N30,N31,N32]-, disodium

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

1

Namn

H

2

2
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1

SEv
HH67

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

2.5

H

Koder för
miljöfara*4

1

Direktfärgämne

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Ingår inte

1325-54-8

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Kandidatförteckningen
i Reach

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Mutaagent, kat. 1A/1B

Nej

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Nej

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Nej

Ämnesfunktion

Nej

CAS-nummer

2.5

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5nitro-, disodium salt, reaction products with 4[(4-aminophenyl)azo]benzenesulfonic acid,
sodium salts

x

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

9

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

Okänd

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

1B

8

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

H

1B

8

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Begränsad

H

1B

8

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Begränsad

CAS-nummer

Ämnesfunktion

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

2082-79-3

Antioxidant

M

L

Benzenamine, 2-methyl-4-[(2methylphenyl)azo]-, monohydrochloride

2298-13-7

Azoiskt färgämne

H

M

2

Propanamide, N-[2-[(2-bromo-6-cyano-4nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]-

2309-94-6

Dispersionsfärgämne

H

L

1B

C.I. Vat Red 1

2379-74-0

Kypfärgämne

H

L

1-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4'-[(6-amino-1hydro1y-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3,3'dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydro1y-,
disodium salt

2429-72-3

Direktfärgämne

H

H

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3,3'dimetho1y[1,1'-biphenyl]-4,4'diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydro1y-,
tetrasodium salt

2429-74-5

Direktfärgämne

H

H

Benzoic acid, 5-[[4'-[[2,6-diamino-3-[[8hydro1y-3,6-disulfo-7-[(4-sulfo-1naphthalenyl)azo]-2-naphthalenyl]azo]-5methylphenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-2hydro1y-, tetrasodium salt

2429-81-4

Direktfärgämne

H

Benzoic acid, 5-[[4'-[(7-amino-1-hydro1y-3sulfo-2-naphthalenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4yl]azo]-2-hydro1y-, disodium salt

2429-82-5

Direktfärgämne

H

Namn
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4hydroxyphenyl)propionate

9

1

2

2
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Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Ingår inte

H

Koder för
miljöfara*4

Nej

H

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Ja*5

Direktfärgämne

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Nej

1937-37-7

Allergiframkallande

Ja

Mutaagent, kat. 1A/1B

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B
2

Kandidatförteckningen
i Reach

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B
1B

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4'[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4yl]azo]-5-hydro1y-6-(phenylazo)-, disodium salt

SEv
HH50

Okänd

x

L

Benzenamine, 4,4'-carbonimidoylbis[N,Ndimethyl-, monohydrochloride

2465-27-2

Basiskt färgämne

H

L

9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, N,N'-mi1ed
2-hydro1yethyl and Me derivs.

2475-46-9

Dispersionsfärgämne

H

L

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[[1hydro1y-6-(phenylamino)-3-sulfo-2naphthalenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-6-sulfo-1naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt

2503-73-3

Direktfärgämne

H

H

Acetamide, N-[2-[(2-bromo-6-cyano-4nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]-

2537-62-4

Dispersionsfärgämne

H

L

Methanaminium, N-[4-[[4(dimethylamino)phenyl][4-(phenylamino)-1naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohe1adien-1ylidene]-N-methyl-, chloride

2580-56-5

Basiskt färgämne

H

L

2-(3-(4-amino-9,10-dihydro-3-sulpho-9,10dioxoanthracen-4yl)aminobenzenesulphonyl)vinyl) disodium
sulphate

2580-78-1

Reaktivfärgämne

H

L

Öko-Tex std 100

H

Registrerade ämnen i
Reach

UV Stabilisator

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

2440-22-4

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

2-(2´-Hydroxy-5´-methylphenyl)-benzotriazole

Kandidatförteckningen
i Reach

L

Nej

Begränsad

2

1

7

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

8

Ja

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2

1

1

2

1B

1
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Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

H

Ja*5

Koder för
miljöfara*4

Basiskt färgämne

Nej

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

2437-29-8

Nej

1B

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Methanaminium, N-[4-[[4(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5cyclohe1adien-1-ylidene]-N-methyl-,
ethanedioate, ethanedioate (2:2:1)

8

Allergiframkallande

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1
H

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1
H

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Direktfärgämne

Mutaagent, kat. 1A/1B

CAS-nummer
2429-84-7

Namn
Benzoic acid, 5-[[4'-[(2-amino-8-hydro1y-6sulfo-1-naphthalenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4yl]azo]-2-hydro1y-, disodium salt

x

Direktfärgämne

H

H

1B

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 6,6'-[(3,3'dimetho1y[1,1'-biphenyl]-4,4'diyl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydro1y-,
tetrasodium salt

2610-05-1

Direktfärgämne

H

H

1B

Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)

2781-10-4

UV Stabilisator

H

L

C.I. Pigment Red 170

2786-76-7

Pigment

H

L

Acetamide, N-[4-[(2-hydro1y-5methylphenyl)azo]phenyl]-

2832-40-8

Dispersionsfärgämne

H

L

1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[(3,3'dimetho1y[1,1'-biphenyl]-4,4'diyl)bis(azo)]bis[4-amino-, disodium salt

2868-75-9

Direktfärgämne

H

H

Benzoic acid, 5-[[4'-[[2,4-dihydro1y-3-[(4sulfophenyl)azo]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4yl]azo]-2-hydro1y-, disodium salt

2893-80-3

Direktfärgämne

H

H

2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)tetrone

3049-71-6

Pigment

H

L

N,N'-bis(1,4-dimethylpentyl)-1,4benzenediamine

3081-14-9

Stabilisator

M

L

2

2

1B

1
1

2

1

1B

1

109

SEv
HH36

Öko-Tex std 100

2602-46-2

Registrerade ämnen i
Reach

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[[1,1'biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4hydro1y-, tetrasodium salt

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

H

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

H

Kandidatförteckningen
i Reach

Direktfärgämne

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

6

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

8

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Begränsad

8

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

8

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

6

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

8

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

6

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Okänd

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

2586-58-5

1

Koder för
miljöfara*4

Benzoic acid, 5-[[4'-[[2,6-diamino-3-methyl-5[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]4-yl]azo]-2-hydro1y-, disodium salt

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

L

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

H

Allergiframkallande

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Dispersionsfärgämne

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion

2581-69-3

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

CAS-nummer

Mutaagent, kat. 1A/1B

Namn
Benzenamine, 4-[(4-nitrophenyl)azo]-N-phenyl-

x

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Nej

Begränsad

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som DBT

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

H

6

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

H

H

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Syrafärgämne

H

H

8

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Begränsad

4058-30-4

Dispersionsfärgämne

H

L

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5hydro1y-6-[[4'-[(4-hydro1yphenyl)azo][1,1'biphenyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrophenyl)azo]-,
disodium salt

4335-09-5

Direktfärgämne

H

H

9

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Begränsad

C.I. Acid Green 25

4403-90-1

Syrafärgämne

H

H

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Stabilisator

M

L

1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phenylamino)-5[[4-[(3-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-,
disodium salt

3351-05-1

Syrafärgämne

H

H

Triklosan

3380-34-5

Biocid

M

L

9

Acetamide, N-[5-[bis[2-(acetylo1y)ethyl]amino]2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-4metho1yphenyl]-

3618-72-2

Dispersionsfärgämne

H

L

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5hydro1y-3-[[4'-[(4-hydro1yphenyl)azo][1,1'biphenyl]-4-yl]azo]-6-(phenylazo)-, disodium salt

3626-28-6

Direktfärgämne

H

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydro1y-3[[4'-[(2-hydro1y-1-naphthalenyl)azo]-2,2'dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-, disodium salt

3701-40-4

Syrafärgämne

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[(2,4dimethylphenyl)azo]-3-hydro1y-, disodium salt

3761-53-3

Propanenitrile, 3,3'-[[4-[(2-chloro-4nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis-

1

2

1B

1
1

2

2

1

1B

1
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SEv
HH36

Koder för
miljöfara*4

3349-36-8

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Dibutoxydibutylstannane

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

L

Allergiframkallande

Ämnesfunktion

H

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

CAS-nummer

Dispersionsfärgämne

Namn

3179-89-3

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Kandidatförteckningen
i Reach

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Nej

Mutaagent, kat. 1A/1B

8

Ethanol, 2,2'-[[3-methyl-4-[(4nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis-

x

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100
Begränsad
som
Doftämne

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
DBT/DOT

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

L

1

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

H

L

1

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Pigment

M

L

1

6

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

5392-40-5

Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydro1y-8-[[4(phenylazo)phenyl]azo]-, disodium salt

5413-75-2

Syrafärgämne

H

H

8

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

Pigment Yellow 14

5468-75-7

Pigment

H

L

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

M

H

Stannane, dibutylbis[(1-o1ooctyl)o1y]-

4731-77-5

Stabilisator

H

L

Benzenepropanol, .beta.-methyl-4-(1methylethyl)-

4756-19-8

Doftämne

M

H

Benzenesulfonamide, 3-nitro-N-phenyl-4(phenylamino)-

5124-25-4

Dispersionsfärgämne

H

Propanenitrile, 3-[[2-(acetylo1y)ethyl][4-[(2,6dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]amiNej]-

5261-31-4

Dispersionsfärgämne

N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4[[2-methoxy-5[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]naphthalene2-carboxamide

5280-68-2

Citral

Namn

Doftämne

1

2

1B

2

1
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SEv
HH36

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

4602-84-0

Koder för
miljöfara*4

Nej

2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Nej

H

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Nej

H

Allergiframkallande

Kandidatförteckningen
i Reach

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

2.5

Syrafärgämne

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ingår inte

4474-24-2

Mutaagent, kat. 1A/1B

Nej

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Nej

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Nej

Ämnesfunktion

Nej

CAS-nummer

6

Benzenesulfonic acid, 3,3'-[(9,10-dihydro-9,10dio1o-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[2,4,6trimethyl-, disodium salt

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
DBT/DOT

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

L

6

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Begränsad

H

L

6

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

Direktfärgämne

H

H

8

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

6358-57-2

Syrafärgämne

H

H

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1,4-Benzenediamine, N-(2,4-dinitrophenyl)-

6373-73-5

Dispersionsfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4dinitrophenyl)amino]-2-(phenylamino)-,
monosodium salt

6373-74-6

Syrafärgämne

H

H

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

[1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-bis[(4,5dihydro-3-methyl-5-o1o-1-phenyl-1H-pyrazol-4yl)azo]-, disodium salt

6375-55-9

Syrafärgämne

H

H

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Stabilisator

M

L

(R)-p-mentha-1,8-diene

5989-27-5

Doftämne

M

H

1

8

Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)azo]-2metho1y-5-methyl-

6232-57-1

Dispersionsfärgämne

H

L

1

Phenol, 4-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-

6250-23-3

Dispersionsfärgämne

H

Phenol, 2-methyl-4-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-

6300-37-4

Dispersionsfärgämne

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 8-[[4'-[(4etho1yphenyl)azo]-3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]4-yl]azo]-7-hydro1y-, disodium salt

6358-29-8

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[2,2'dimethyl-4'-[[4-[[(4methylphenyl)sulfonyl]o1y]phenyl]azo][1,1'biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydro1y-, disodium salt

2

1A

1B

112

Koder för
miljöfara*4

5847-55-2

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Stannane, dibutylbis[(1-o1ooctadecyl)o1y]-

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

L

Allergiframkallande

Ämnesfunktion

H

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

CAS-nummer

Pigment

Namn

5567-15-7

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Kandidatförteckningen
i Reach

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Nej

Mutaagent, kat. 1A/1B

6

2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide]

x

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Ingår inte

H

H

6

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

Direktfärgämne

H

H

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

6448-95-9

Pigment

H

L

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 8-[[3,3'dimethyl-4'-[[4-[[(4methylphenyl)sulfonyl]o1y]phenyl]azo][1,1'biphenyl]-4-yl]azo]-7-hydro1y-, disodium salt

6459-94-5

Syrafärgämne

H

H

8

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(2,4diaminophenyl)azo]-3-[[4-[[4-[[7-[(2,4diaminophenyl)azo]-1-hydro1y-3-sulfo-2naphthalenyl]azo]phenyl]amino]-3sulfophenyl]azo]-4-hydro1y-, trisodium salt

6473-13-8

Direktfärgämne

H

H

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'[cyclohe1ylidenebis[(2-methyl-4,1phenylene)azo]]bis[4,6-dihydro1y-, disodium salt

6507-79-5

Syrafärgämne

H

H

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2,9-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13dichloro-3,10-bis(phenylamino)-, disodium salt

6527-70-4

Direktfärgämne

H

H

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

H

2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydro1y-7-[[[[5hydro1y-6-[(2-metho1yphenyl)azo]-7-sulfo-2naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-[(2methyl-4-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt

6420-44-6

Direktfärgämne

C.I. Direct Violet 32

6428-94-0

Pigment red 22

Namn

Direktfärgämne

2

1
1B

2
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Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

6420-06-0

Koder för
miljöfara*4

Nej

C.I. Direct Violet 28

1B

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Nej

H

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

6

H

Allergiframkallande

Kandidatförteckningen
i Reach

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

H

Direktfärgämne

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ingår inte

6420-03-7

Mutaagent, kat. 1A/1B

Nej

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Nej

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Nej

Ämnesfunktion

Nej

CAS-nummer

8

Benzoic acid, 5-[[4'-[[4,5-dihydro-3-methyl-5o1o-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-3,3'dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-2-hydro1y-,
disodium salt

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100
Begränsad

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

Pigment, Stabilisator

M

L

Nej

Nej

Ja

Ja

Begränsnin
gar för Pb

7446-14-2

Pigment

M

L

1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(3-hydro1y-2quinolinyl)-

7576-65-0

Dispersionsfärgämne

H

L

Chromic acid, lead(2+) salt (1:1)

7758-97-6

Pigment

M

L

Sodium chromate

7775-11-3

Pigment,
Komplexfärgämne

M

M

Potassium dichromate

7778-50-9

Pigment,
Komplexfärgämne

M

M

2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-[[3-methyl4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]o1y]phenyl]azo]8(or 5)-[[4-[(4-nitro-2sulfophenyl)amino]phenyl]azo]-, disodium salt

8003-88-1

Syrafärgämne

H

H

C.I. Basic Violet 1

8004-87-3

Basiskt färgämne

H

L

Pyrochlore, antimony lead yellow

8012-00-8

Pigment

M

M

Benzoic acid, 5-[[4'-[(2,6-diamino-3-methyl-5sulfophenyl)azo]-3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4yl]azo]-2-hydro1y-, disodium salt

6637-88-3

Direktfärgämne

H

4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3hydroxynaphthalene-2-carboxamide

6992-11-6

Pigment

Lead

7439-92-1

Lead sulphate

2

2

1

2

SEv
HH36

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

2

Koder för
miljöfara*4

Ja*5

L

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Nej

H

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Nej

Pigment

Allergiframkallande

Kandidatförteckningen
i Reach

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

6

6535-46-2

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

H

Mutaagent, kat. 1A/1B

Ingår inte

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Ja

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Nej

Ämnesfunktion

Nej

CAS-nummer

Nej

Namn

Okänd

C.I. pigment red 112

1A

Okänd

1A

Okänd

Nej

Nej

Ja

Ja

Begränsnin
gar för Pb

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

7

Ja

Ja

Ja

Nej

Begränsnin
gar för
CrVI & Pb

2

1

x

1B

1A

1B

1B

1B

1

7

Ja

Ja

Nej

Ja

Begränsad

1B

1B

1B

1

7

Ja

Ja

Nej

Ja

Ingår inte

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Okänd

Ja

Nej

Ja

Ja

Begränsnin
gar som Pb
& Sb

2
1A

114

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Oils, verbena

8024-12-2

Doftämne, mjukgörare

M

M

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with
formaldehyde

9003-08-1

Hartser

H

M

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Urea, polymer with formaldehyde

9011-05-6

Hartser

H

M

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Lead dinitrate

10099-74-8

Stabilisator , PA, PE

H

L

Okänd

Ja

Nej

Nej

Ja

Begränsnin
gar för Pb

[1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-bis[(2hydro1y-1-naphthalenyl)azo]-, disodium salt

10169-02-5

Syrafärgämne

H

H

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(4-bromo-3hydro1y-2-quinolinyl)-

10319-14-9

Dispersionsfärgämne

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Sodium dichromate

10588-01-9

Komplexfärgämne

M

M

7

Ja

Ja

Nej

Ja

Begränsnin
gar för
CrVI

Pentalead tetraoxide sulphate

12065-90-6

Stabilisator

H

L

1A

Okänd

Ja

Nej

Ja

Nej

Begränsnin
gar för Pb

Trilead dioxide phosphonate

12141-20-7

Stabilisator

H

L

1A

Okänd

Ja

Nej

Ja

Nej

Begränsnin
gar för Pb

Tetralead trioxide sulphate

12202-17-4

Stabilisator

H

L

1A

Okänd

Ja

Nej

Ja

Nej

Begränsnin
gar för Pb

C.I. Disperse Blue 35

12222-75-2

Dispersionsfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

Copper, 5-(acetylamino)-4-hydro1y-3-[[2hydro1y-4-[[2(sulfoo1y)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2,7naphthalenedisulfonic acid comple1

12226-38-9

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1A
1

1B
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1B

1B

1

Öko-Tex std 100

Kandidatförteckningen
i Reach
Nej

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Okänd

Koder för
miljöfara*4

1

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

M

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

M

Allergiframkallande

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Doftämne, mjukgörare

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

CAS-nummer
8023-88-9

Mutaagent, kat. 1A/1B

Namn
Oils, costus

H

L

Lead chromate molybdate sulfate red

12656-85-8

Pigment

M

L

Propanenitrile, 3-[[4-[(2,6-dichloro-4nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]-

13301-61-6

Dispersionsfärgämne

H

L

Stannane, dibutylbis[(1-o1o-9-octadecenyl)o1y]-,
(Z,Z)-

13323-62-1

Stabilisator

H

L

2

Stannane, dibutylbis[(1-oxohexadecyl)oxy]-

13323-63-2

Stabilisator

H

L

2

Tetradecahydro-7-isopropyl-1,4adimethylphenanthren-1-methanol

13393-93-6

Doftämne

M

H

Titanium dioxide

13463-67-7

Pigment

M

L

Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate

13674-87-8

Flamskyddsmedel

H

M

9,10-Anthracenedione, 1,5-diamino-4,8dihydro1y-2-(4-metho1yphenyl)-

13698-89-0

Dispersionsfärgämne

H

L

2,3-He1anedione, 5-methyl-

13706-86-0

Doftämne

M

H

Öko-Tex std 100

Stabilisator

Registrerade ämnen i
Reach

12578-12-0

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Dioxobis(stearato)trilead

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

H

Kandidatförteckningen
i Reach

H

Nej

Nej

Ingår inte

6

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

9

Ja

Nej

Ja

Ja

Ingår inte

1

7

Ja

Ja

Ja

Ja

Begränsnin
gar för Pb

1

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

1A

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
DBT/DOT

1A

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
DBT/DOT

2.5

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
Doftämne

1B

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2

8

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

1

1A
1B

1A

1

1
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SEv
HH36

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Syrafärgämne

Nej

Koder för
miljöfara*4

12392-64-2

Nej

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Chromate(3-), bis[3-hydro1y-4-[(2-hydro1y-1naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-,
disodium hydrogen

6

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

L

Allergiframkallande

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

H

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Dispersionsfärgämne

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion

Mutaagent, kat. 1A/1B

CAS-nummer
12239-34-8

Namn
Acetamide, N-[5-[bis[2-(acetylo1y)ethyl]amino]2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-4etho1yphenyl]-

x

L

Methyl (Z,Z)-8,8-dibutyl-3,6,10-trioxo-2,7,9trioxa-8-stannatrideca-4,11-dien-13-oate

15546-11-9

Stabilisator

H

L

5,7,12-Trioxa-6-stannahexadeca-2,9-dienoic acid,
6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-, butyl ester, (Z,Z)-

15546-16-4

Stabilisator

H

L

Cuprate(2-), [5-[[4'-[[2,6-dihydro1y-3-[(2hydro1y-5-sulfophenyl)azo]phenyl]azo][1,1'biphenyl]-4-yl]azo]-2-hydro1ybenzoato(4-)]-,
disodium

16071-86-6

Direktfärgämne

H

H

Dipotassium hexafluorotitanate

16919-27-0

Flamskyddsmedel

H

M

Dipotassium hexafluorozirconate

16923-95-8

Flamskyddsmedel

H

M

Tetrasodium 4-amiNej-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naph
thalene-2,7-disulphonate

17095-24-8

Reaktivfärgämne

H

L

9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydro1y-2pheno1y-

17418-58-5

Dispersionsfärgämne

H

L

2

1B

Begränsad
för produkt
klass I-III

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som
DBT/DOT

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
DBT/DOT

8

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

SEv
HH62;
SEv
HH50

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
för produkt
klass I-III

SEv
HH62;
SEv
HH50

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
för produkt
klass I-III

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1B

1
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Öko-Tex std 100

H

Registrerade ämnen i
Reach

Dispersionsfärgämne

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

15141-18-1

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Ethanol, 2-[ethyl[3-methyl-4-[(5-nitro-2thiazolyl)azo]phenyl]amino]-, acetate (ester)

Kandidatförteckningen
i Reach

L

Nej

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

H

Nej

Koder för
miljöfara*4

Reaktivfärgämne

Nej

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

14692-76-3

Nej

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Cuprate(4-), [3-[[8-[(4-amino-6-chloro-1,3,5triazin-2-yl)amino]-1-hydro1y-3,6-disulfo-2naphthalenyl]azo]-4-hydro1y-1,5naphthalenedisulfonato(6-)]-, tetrasodium

6

Allergiframkallande

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1
L

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1
M

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Flamskyddsmedel

Mutaagent, kat. 1A/1B

CAS-nummer
13810-83-8

Namn
1,2-Benzenedicarbo1ylic acid, 3,4,5,6tetrabromo-

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2-Hexene, 1,1-dimetho1y-, (E)-

18318-83-7

Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

2,2-(1,4-Fenylen)bis((4H-3,1-benzoxazin-4-on)

18600-59-4

UV Stabilisator

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2-Heptenal, (E)-

18829-55-5

Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Phenol, 4-[[2-metho1y-4-[(4nitrophenyl)azo]phenyl]azo]-

19800-42-1

Dispersionsfärgämne

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Dimethyl [3-[(hydroxymethyl)amino]-3oxopropyl]phosphonate

20120-33-6

Flamskyddsmedel
precursor

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
för produkt
klass I-III

9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydro1y-4-nitro-5(phenylamino)-

20241-76-3

Dispersionsfärgämne

H

L

1

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Disodium 6-acetamido-4-hydroxy-3-[[4-[[2(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naph
thalene-2-sulphonate

20262-58-2

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

[1,1'-Biphenyl]-4,4'-bis(diazonium), 3,3'dimethoxy-

20282-70-6

Azoiskt färgämne

H

M

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3oxobutyramide]

22094-93-5

Pigment

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

Ethanol, 2,2'-[[3-chloro-4-[(2,6-dichloro-4nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis-

23355-64-8

Dispersionsfärgämne

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

Acetamide, N-[2-[(2-cyano-4,6dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]-

24170-60-3

Dispersionsfärgämne

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2

1

118

SEv
HH36;
SEv
HH38

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Okänd

Koder för
miljöfara*4

1

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

L

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

H

Allergiframkallande

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Reaktivfärgämne

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

CAS-nummer
17804-49-8

Mutaagent, kat. 1A/1B

Namn
C.I. Reactive Red 2

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Ja

Nej

Nej

Ja

Begränsad

9

Ja

Ja

Nej

Ja

Begränsad

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

M

M

1B

Hexabromocyclododecane

25637-99-4

Flamskyddsmedel,
Mjukgörare

H

L

2

Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-4-[[2metho1y-5-methyl-4-[[2(sulfoo1y)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-3-methyl-5o1o-1H-pyrazol-1-yl]-, disodium salt

25664-81-7

Reaktivfärgämne

H

L

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10dihydro-4-[5-[(2-hydro1yethyl)sulfamoyl]-3,41ylidino]-9,10-dio1o-, monosodium salt

25797-81-3

Syrafärgämne

H

H

2-Anthracenesulfonic acid, 4,4'[methylenebis(4,1-phenyleneimino)]bis[1-amino9,10-dihydro-9,10-dio1o-, disodium salt

25826-34-0

Syrafärgämne

H

H

2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1dimetylpropyl)fenol

25973-55-1

UV Stabilisator

M

L

4,6,10-Dodecatrien-3-one, 7,11-dimethyl-

26651-96-7

Doftämne

M

H

1

Ethanesulfonic acid, 2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]sulfonyl]-,
sodium salt

27441-70-9

Pigment, Optiskt
vitmedel

H

L

1

Allergiframkallande

Flamskyddsmedel

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

25155-23-1

Namn
Trixylyl phosphate

SEv
HH31;
SEv
HH67

SEv
HH62

119

Okänd

x

Öko-Tex std 100

Kandidatförteckningen
i Reach

6

M

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

1

H

Koder för
miljöfara*4

Ingår inte
(limit on
formaldehy
de)

Hartser

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Nej

25085-50-1

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Mutaagent, kat. 1A/1B

Nej

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Nej

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Nej

Ämnesfunktion

Okänd

CAS-nummer

1

Formaldehyde, polymer with 4-(1,1dimethylethyl)phenol

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100
Ingår inte

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Dispersionsfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

31906-04-4

Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Benzene, 1,1'-o1ybis-, pentabromo deriv.

32534-81-9

Flamskyddsmedel

M

L

9

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

Benzene, 1,1'-o1ybis-, octabromo deriv.

32536-52-0

Flamskyddsmedel

M

L

Nej

Nej

Ja

Nej

Begränsad

1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]-

35642-64-9

Reaktivfärgämne

H

L

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-3-hydroxy-N(2-methoxyphenyl)naphthalene-2-carboxamide

36968-27-1

Pigment

M

L

9

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

Propanenitrile, 3-[[2-(benzoylo1y)ethyl][4-[(4nitrophenyl)azo]phenyl]amino]-

40690-89-9

Dispersionsfärgämne

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Di(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)
decanedioate

41556-26-7

UV Stabilisator

H

L

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

H

L

9,10-Anthracenedione, 1,5-diamino-4,8dihydro1y(4-metho1yphenyl)-

31288-44-5

Dispersionsfärgämne

H

Propanenitrile, 3-[ethyl[4-[(4nitrophenyl)azo]phenyl]amino]-

31482-56-1

Dispersionsfärgämne

9,10-Anthracenedione, 1,5-diaminobromo-4,8dihydro1y-

31810-89-6

3-Cyclohexene-1-carbo1aldehyde, 4-(4-hydro1y4-methylpentyl)-

Namn

Dispersionsfärgämne

1

1B

10
1

2

1

1

120

SEv
HH36

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

30124-94-8

Koder för
miljöfara*4

Nej

Benzonitrile, 2-[[4-[bis[2(acetylo1y)ethyl]amino]phenyl]azo]-5-nitro-

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Nej

L

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Nej

H

Allergiframkallande

Kandidatförteckningen
i Reach

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

2.5

Basiskt färgämne

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ingår inte

29508-48-3

Mutaagent, kat. 1A/1B

Nej

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Nej

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Nej

Ämnesfunktion

Nej

CAS-nummer

6

1H-Pyrazolium, 1,5-dimethyl-3-[(2-methyl-1Hindol-3-yl)azo]-2-phenyl-, methyl sulfate

x

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Begränsnin
gar för
CrVI

1

2.5

No

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för
CrVI

Okänd

Ja

Nej

Ja

Nej

Begränsnin
gar för Pb

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

H

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för
CrVI

L

1

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

M

L

Chromate(1-), bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4dihydro-4-[[2-hydro1y-5(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-3Hpyrazol-3-onato(2-)]-, sodium

51147-75-2

Syrafärgämne

H

H

Acetic acid, lead salt, basic

51404-69-4

Pigment,
Komplexfärgämne

M

M

Acetamide, N-[2-[(2-bromo-4,6dinitrophenyl)azo]-5-(di-2-propenylamino)-4metho1yphenyl]-

51868-46-3

Dispersionsfärgämne

H

L

C.I. Disperse Blue 148

52239-04-0

Dispersionsfärgämne

H

L

2-Naphthalenesulfonic acid, 5,5'-[(1methylethylidene)bis(4,1-phenyleneo1ysulfonyl2,1-phenyleneazo)]bis[6-amino-4-hydro1y-,
disodium salt

52333-30-9

Syrafärgämne

H

H

Chromate(2-), [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-o1o1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4hydro1ybenzenesulfonato(3-)][1-[[2-hydro1y-5(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-,
disodium

52587-68-5

Syrafärgämne

H

Acetamide, N-[2-[(2-bromo-4,6dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]-

52697-38-8

Dispersionsfärgämne

H

2

1A

2

2

1A
1

121

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

Pigment

Koder för
miljöfara*4

Nej

49663-84-5

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Ja

Pentazinc chromate octahydroxide

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Okänd

H

Allergiframkallande
1

H

Namn

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Ingår inte

Syrafärgämne

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Nej

41741-86-0

Mutaagent, kat. 1A/1B

Nej

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Nej

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Nej

Ämnesfunktion

2.5

CAS-nummer

1

Chromate(1-), bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5o1o-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2)]-, sodium

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Ingår inte

Propanenitrile, 3-[[4-[(2,6-dibromo-4nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]-

55281-26-0

Dispersionsfärgämne

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium
sulphate(2:1)

55566-30-8

Flamskyddsmedel,
cellulose

H

M

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
för produkt
klass I-III

Acetamide, N-[2-[(2-bromo-4,6dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)-4metho1yphenyl]-

56548-64-2

Dispersionsfärgämne

H

L

1

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1sulphonato(3-)]chromate(3-)

57693-14-8

Syrafärgämne

H

H

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

Acetamide, N-[5-(diethylamino)-2-[(3,5-dinitro2-thienyl)azo]phenyl]-

58979-46-7

Dispersionsfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

methyl N-[4-[(2-bromo-6-chloro-4nitrophenyl)azo]phenyl]-N-(3-methoxy-3oxopropyl)-beta-alaninate

59709-38-5

Dispersionsfärgämne

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Resin acids and Rosin acids, sodium salts

61790-51-0

Hartser

M

M

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

C.I. Disperse Blue 124

61951-51-7

Dispersionsfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

1B

122

SEv
HH36

SEv
HH67;
SEv
HH62

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

Koder för
miljöfara*4

Nej

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

6

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

L

Allergiframkallande

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1
H

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Direktfärgämne

Mutaagent, kat. 1A/1B

CAS-nummer
52953-36-3

Namn
Cuprate(4-), [4-hydro1y-7-[[4-[(2hydro1yethyl)amino]-6-[[5-hydro1y-6-[(2hydro1y-5-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-2naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3[(4-metho1y-2-sulfophenyl)azo]-2naphthalenesulfonato(6-)]-, tetrasodium

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1A

Okänd

Ja

Nej

Ja

Nej

Begränsnin
gar för Pb

2

8

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

H

6

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Ingår inte

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Dispersionsfärgämne

H

L

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Dispersionsfärgämne

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

H

L

C.I. Reactive

61968-93-2

Reaktivfärgämne

H

L

Sulfurous acid, lead salt, dibasic

62229-08-7

Pigment

H

L

Siloxanes and Silicones, di-Me

63148-62-9

Water repellent,
mjukgörare

M

M

3-Pyridinecarbonitrile, 5-[(2-cyano-4nitrophenyl)azo]-6-[(2-hydro1yethyl)amino]-4methyl-2-[[3-(2-pheno1yetho1y)propyl]amino]-

63833-78-3

Dispersionsfärgämne

H

L

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-[(3sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4hydro1y-3-[(4-metho1y-2-sulfophenyl)azo]-,
trisodium salt

64181-81-3

Reaktivfärgämne

H

L

Benzoic acid, 5-[[4'-[[2,6-diamino-3-methyl-5[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-3,3'dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-2-hydro1y-,
disodium salt

64743-15-3

Direktfärgämne

H

2-Naphthalenecarbo1amide, 4-[(4-chloro-2methylphenyl)azo]-N-(2-etho1yphenyl)-3hydro1y-

65907-69-9

Dispersionsfärgämne

Acetamide, N-[2-[(2-chloro-4,6dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]-

66557-45-7

Acetamide, N-[2-[(2-bromo-4,6dinitrophenyl)azo]-5-(ethylamino)-4metho1yphenyl]-

67674-22-0

1

1

123

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Ingår inte

Dispersionsfärgämne

Koder för
miljöfara*4

Nej

61968-52-3

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Nej

C.I. Disperse Red 167

1

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Nej

L

Allergiframkallande

Nej

H

Namn

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

6

Reaktivfärgämne

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ingår inte

61951-82-4

Mutaagent, kat. 1A/1B

Nej

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Nej

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Nej

Ämnesfunktion

Nej

CAS-nummer

Okänd

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,4'[1,4phenylenebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2diyl)imino]]bis[5-hydro1y-6-[(2sulfophenyl)azo]-

68155-62-4

Reaktivfärgämne

H

L

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2sulfophenyl]azo]-3-[(2,5-disulfophenyl)azo]-5hydro1y-, pentasodium salt

68259-02-9

Reaktivfärgämne

H

L

1,2-Benzenedicarbo1ylic acid, di-C7-11-alkyl
esters, branched and linear

68515-42-4

Mjukgörare

M

M

1B

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10branched alkyl esters, C9-rich

68515-48-0

Mjukgörare

H

M

2

Ethanol, 2-[ethyl[3-methyl-4-[(5-nitro-2thiazolyl)azo]phenyl]amino]-

68516-81-4

Dispersionsfärgämne

H

L

Chromate(2-), [4-hydro1y-3-[(2-hydro1y-4nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)][1[(2-hydro1y-4-nitrophenyl)azo]-2naphthalenolato(2-)]-, disodium

68541-71-9

Syrafärgämne

H

H

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2.5

Ja

Nej

Nej

Nej

Begränsad

8

Nej

Nej

Ja

Ja

Begränsad
från 2015

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för
CrVI

124

SEv
HH23;
SEv
HH24;
SEv
HH28;
SEv
HH62

Öko-Tex std 100

1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[[2(acetylamino)-4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]-, disodium salt

Registrerade ämnen i
Reach

L

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

H

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Dispersionsfärgämne

Kandidatförteckningen
i Reach

67923-43-7

Nej

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Propanenitrile, 3,3'-[[4-[(2,6-dichloro-4nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis-

Okänd

1

Koder för
miljöfara*4

H

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

M

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Doftämne

Allergiframkallande

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion

67746-30-9

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

CAS-nummer

Mutaagent, kat. 1A/1B

Namn
2-Hexene, 1,1-dietho1y-, (E)-

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[(5-chloro-2,6difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydro1y-3-[(4metho1y-2-sulfophenyl)azo]-, disodium salt

68959-17-1

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

[Phthalato(2-)]dioxotrilead

69011-06-9

Stabilisator

M

L

Okänd

Ja

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för Pb

Cuprate(3-), [7-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4pyrimidinyl)amino]-2-hydro1yphenyl]azo]-8hydro1y-1,3,6-naphthalenetrisulfonato(5-)]-,
trisodium

69121-25-1

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]-, trisodium
salt

70161-14-7

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1naphthalenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-,
tetrasodium salt

70161-16-9

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10dio1o-, monosodium salt

70209-96-0

Syrafärgämne

H

H

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-[(2-bromo1-o1o-2-propenyl)amino]benzoyl]amino]-3-[[5[(2-bromo-1-o1o-2-propenyl)amino]-2sulfophenyl]azo]-4-hydro1y-, trisodium salt

70210-00-3

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1A

125

Öko-Tex std 100

Kandidatförteckningen
i Reach
Nej

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

2.5

Koder för
miljöfara*4

1

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

H

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

M

Allergiframkallande

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Doftämne

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

CAS-nummer
68916-52-9

Mutaagent, kat. 1A/1B

Namn
Oils, fig-leaf

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]4-hydro1y-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt

70210-20-7

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[(2-bromo-1o1o-2-propenyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-4hydro1y-6-(methylamino)-, disodium salt

70210-39-8

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[4-[(2bromo-1-o1o-2-propenyl)amino]-2sulfophenyl]azo]-4-hydro1y-, disodium salt

70210-40-1

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[(2,3dibromo-1-o1opropyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dio1o-,
disodium salt

70210-42-3

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Chromium, [3-hydro1y-4-[(2-hydro1y-1naphthalenyl)azo]-7-nitro-1naphthalenesulfonato(3-)]-

70236-49-6

Metall-komplex
färgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för
CrVI

Chromate(2-), [3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydro1y-5nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-o1o-1H-pyrazol-1yl]benzenesulfonato(3-)][1-[[2-hydro1y-5(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-,
disodium

70236-62-3

Syrafärgämne

H

H

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för
CrVI

126

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

Koder för
miljöfara*4
Okänd

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

1

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

L

Allergiframkallande

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1
H

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Reaktivfärgämne

Mutaagent, kat. 1A/1B

CAS-nummer
70210-13-8

Namn
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1naphthalenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-,
trisodium salt

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Benzenesulfonic acid, 4-[4-[[5-[(2-bromo-1-o1o2-propenyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5dihydro-3-methyl-5-o1o-1H-pyrazol-1-yl]-2,5dichloro-, disodium salt

70247-70-0

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

C.I. Reactive orange 13

70616-89-6

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[6-[(4,6dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1hydro1y-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, trisodium
salt

70616-90-9

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Chromate(5-), bis[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5triazin-2-yl)amino]-4-hydro1y-3-[(2-hydro1y-5nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4)]-, tetrasodium hydrogen

70776-54-4

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för
CrVI

Cobaltate(5-), bis[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5triazin-2-yl)amino]-4-hydro1y-3-[(2-hydro1y-5nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4)]-, tetrasodium hydrogen

70776-55-5

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för Co

Cobaltate(4-), bis[2-[[[3-[[1-[[(2chlorophenyl)amino]carbonyl]-2-o1opropyl]azo]4-hydro1yphenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]-,
tetrasodium

70851-34-2

Syrafärgämne

H

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för Co

127

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

Koder för
miljöfara*4
2.5

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

1

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

L

Allergiframkallande

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1
H

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Reaktivfärgämne

Mutaagent, kat. 1A/1B

CAS-nummer
70247-68-6

Namn
Benzenesulfonic acid, 4-chloro-3-[4-[[2-[(2chloropheno1y)sulfonyl]phenyl]azo]-2,5dihydro-5-imino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl]-,
monosodium salt

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Chromate(1-), [3-hydro1y-4-[(1-hydro1y-8-sulfo2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(4-)], sodium

70942-15-3

Metall-komplex
färgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för
CrVI

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2,2'-[1,4phenylenebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2diyl)imino(1-hydro1y-3,6-disulfo-8,2naphthalenediyl)azo]]bis-, octasodium salt

71002-20-5

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Nickelate(3-), [22-[[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]sulfonyl]29H,31H-phthalocyanine-1,8,15-trisulfonato(5-)N29,N30,N31,N32]-, trisodium, (SP-4-2)-

71243-96-4

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Acetamide, N-[4-chloro-2-[(2-chloro-4nitrophenyl)azo]-5-[(2hydro1ypropyl)amino]phenyl]-

71617-28-2

Dispersionsfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Copper, [[[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]sulfonyl]29H,31H-phthalocyaninato(2-)N29,N30,N31,N32]-, aminosulfonyl sulfo
derivs., sodium salts

71786-55-5

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Chromate(1-), bis[methyl [7-hydro1y-8-[[2hydro1y-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-1naphthalenyl]carbamato(2-)]-, sodium

71839-85-5

Syrafärgämne

H

H

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för
CrVI

128

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

Koder för
miljöfara*4
2.5

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

1

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

H

Allergiframkallande

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1
H

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Syrafärgämne

Mutaagent, kat. 1A/1B

CAS-nummer
70865-20-2

Namn
Benzenesulfonic acid, 4-[[4-[(4-hydro1y-2methylphenyl)azo]phenyl]amino]-3-nitro-,
monosodium salt

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Syrafärgämne

H

H

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Syrafärgämne

H

H

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

M

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[(5chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2methyl-5-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10dio1o-, disodium salt

72139-17-4

Reaktivfärgämne

H

L

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-[(5-chloro2,6-difluoro-4pyrimidinyl)amino]benzoyl]amino]-4-hydro1y-3[(2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt

72152-49-9

Reaktivfärgämne

H

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[[4chloro-6-[(sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulfophenyl]amino]9,10-dihydro-9,10-dio1o-, trisodium salt

72214-18-7

Reaktivfärgämne

Benzenesulfonic acid, 3-[[4-amino-9,10-dihydro9,10-dio1o-3-[sulfo-4-(1,1,3,3tetramethylbutyl)pheno1y]-1anthracenyl]amino]-2,4,6-trimethyl-, disodium
salt

72243-90-4

Chromate(2-), [N-(2-chlorophenyl)-2-[(2hydro1y-3-nitrophenyl)azo]-3o1obutanamidato(2-)][3-hydro1y-4-[(2-hydro1y1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium

72403-66-8

1B

1

129

Öko-Tex std 100

Kandidatförteckningen
i Reach

1

H

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Begränsad
från 2015

Mjukgörare

Koder för
miljöfara*4

Nej

71888-89-6

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Nej

1,2-Benzenedicarbo1ylic acid, di-C6-8-branched
alkyl esters

1

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Nej

L

Allergiframkallande

Ja

M

Namn

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

2.5

Pigment

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Begränsnin
gar för Co

71839-88-8

Mutaagent, kat. 1A/1B

Nej

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Nej

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Nej

Ämnesfunktion

Nej

CAS-nummer

2.5

Cobaltate(1-), bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydro1y-5nitrophenyl)azo]-5-methyl-1-phenyl-3H-pyrazol3-onato(2-)]-, sodium

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Cobaltate(1-), bis[2-[[5-(aminosulfonyl)-2hydro1yphenyl]azo]-3-o1o-Nphenylbutanamidato(2-)]-, sodium

72496-88-9

Syrafärgämne

H

H

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-[[(2,3dichloro-6-quino1alinyl)carbonyl]amino]-5sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt

72639-29-3

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4hydro1y-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt

72829-25-5

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Benzenamine, 4-[(2,6-dichloro-4nitrophenyl)azo]-N-(4-nitrophenyl)-

72927-94-7

Dispersionsfärgämne

H

L

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[[4chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulfophenyl]amino]9,10-dihydro-9,10-dio1o-, trisodium salt

72927-99-2

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)N29,N30,N31,N32]-, sulfo [[4-[[2(sulfoo1y)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]sulfonyl
derivs.

73049-92-0

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1H-Pyrazole-3-carbo1ylic acid, 4-[[4-[[(2,3dichloro-6-quino1alinyl)carbonyl]amino]-2sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-o1o-1-(4sulfophenyl)-, trisodium salt

75199-00-7

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

130

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

Koder för
miljöfara*4
Okänd

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

1

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

H

Allergiframkallande

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1
H

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Syrafärgämne

Mutaagent, kat. 1A/1B

CAS-nummer
72479-28-8

Namn
Benzenesulfonic acid, 4-chloro-3-[4-[[5-chloro2-(2-chloropheno1y)phenyl]azo]-4,5-dihydro-3methyl-5-o1o-1H-pyrazol-1-yl]-, sodium salt

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

M

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Ingår inte

H

H

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

H

L

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5hydro1y-3-[[4-[[2-o1o-1[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]azo]6-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, trisodium salt

79135-92-5

Syrafärgämne

H

H

1,5-Naphthalenedisulfonic aicd, 2-[[6-[[4-chloro6-[[4-[[2(sulfoo1y)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5triazin-2-yl]amino]-1-hydro1y-3-sulfo-2naphthalenyl]azo]-, tetra sodium salt

79809-27-1

Reaktivfärgämne

H

Pentasodium bis[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5nitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonato(4)]chromate(5-)

79828-43-6

Pigment

2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3,5bis[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10dio1o-, monosodium salt

80010-51-1

Syrafärgämne

131

SEv
HH36

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Ingår inte

Pigment

1

Koder för
miljöfara*4

Nej

78245-94-0

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Nej

Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-o1o-1Hbenzimidazol-5-yl)-3-o1o-

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Nej

L

Allergiframkallande

Nej

H

Namn

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

6

Reaktivfärgämne

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ingår inte

77365-64-1

Mutaagent, kat. 1A/1B

Nej

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Nej

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Nej

Ämnesfunktion

Nej

CAS-nummer

Okänd

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[4-chloro6-[[3-[[2(sulfoo1y)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5triazin-2-yl]amino]-1-hydro1y-3,6-disulfo-2naphthalenyl]azo]-, pentasodium salt

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[1,4piperazinediylbis[(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2diyl)imino[2-(acetylamino)-4,1phenylene]azo]]bis-, tetrasodium salt

81898-60-4

Direktfärgämne

H

H

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[[(2,3dichloro-6-quino1alinyl)carbonyl]amino]-5sulfo-1-naphthalenyl]azo]-7-sulfo-1naphthalenyl]azo]-, lithium sodium salt

83399-85-3

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4(benzoylamino)-6-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulfo-2naphthalenyl]azo]-5-hydro1y-, lithium sodium
salt

83400-11-7

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5(benzoylamino)-3-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulfo-2naphthalenyl]azo]-4-hydro1y-, lithium sodium
salt

83400-12-8

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[6-[(5-chloro2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-1-hydro1y-3sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt

83763-57-9

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte
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Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

Koder för
miljöfara*4
Okänd

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

1

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

L

Allergiframkallande

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1
H

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Reaktivfärgämne

Mutaagent, kat. 1A/1B

CAS-nummer
80019-42-7

Namn
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[5-[[4-chloro6-[[3-[[2(sulfoo1y)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4hydro1y-5-[(1-o1opropyl)amino]-, tetrasodium
salt

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Cobaltate(3-), bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5o1o-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydro1y-5nitrobenzenesulfonato(3-)]-, trisodium

84204-70-6

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för Co

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[2,5dimetho1y-4-[[2(sulfoo1y)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydro1y3-[[4-[[2-(sulfoo1y)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-,
tetrasodium salt

84229-70-9

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

4,11-Triphenodio1azinedisulfonic acid, 6,13dichloro-3,10-bis[[2-[[4-chloro-6-[(2,4disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2yl]amino]ethyl]amino]-, he1asodium salt

84434-51-5

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1,2-Benzenedicarbo1ylic acid, dipentylester,
branched and linear

84777-06-0

Mjukgörare

M

M

Okänd

Ja

Nej

Nej

Nej

Begränsad

Cobaltate(3-), bis[6-amino-5-[(2-hydro1y-3,5dinitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-,
sodium

85049-76-9

Reaktivfärgämne

H

L

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för Co

6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3pyridinecarbonitrile

85136-74-9

Dispersionsfärgämne

H

L

1.5

Nej

Nej

Ja*5

Nej

Begränsad

1B

1

1B
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Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

Koder för
miljöfara*4
Okänd

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

1

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

L

Allergiframkallande

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1
H

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Reaktivfärgämne

Mutaagent, kat. 1A/1B

CAS-nummer
84045-63-6

Namn
3-Pyridinemethanesulfonic acid, 5-[[5-[[4-chloro6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-ethyl-1,2dihydro-6-hydro1y-4-methyl-2-o1o-, trisodium
salt

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Cuprate(2-), [.mu.-[[3,3'-[methylenebis[(4,6dihydro1y-3,1-phenylene)azo]]bis[4-hydro1y-5nitrobenzenesulfonato]](6-)]]di-, sodium

85186-15-8

Syrafärgämne

H

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för Cu

Stannane, dibutylbis[(1-o1o-9,12octadecadienyl)o1y]-, (all-Z)-

85391-79-3

Stabilisator

H

L

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Restrictions
for
DBT/DOT

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[(5-chloro-2,6difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydro1y-3-[(4metho1y-2-sulfophenyl)azo]-, sodium salt

85391-83-9

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Chromate(2-), [2-[[[4-hydro1y-3-[[(2hydro1yphenyl)methylene]amino]phenyl]sulfony
l]amino]benzoato(3-)][1-[(2-hydro1y-4nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-,
potassium sodium

85407-92-7

Syrafärgämne

H

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Alkanes, C10-13, chloro

85535-84-8

Flamskyddsmedel,
Mjukgörare

M

L

Alkanes, C14-17, chloro

85535-85-9

Flamskyddsmedel,
Mjukgörare

M

L

2

1A

2

1

1
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SEv
HH23;
SEv
HH24;
SEv
HH62;
SEv
HH50

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

Koder för
miljöfara*4
2.5

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

1

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

L

Allergiframkallande

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1
H

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Reaktivfärgämne

Mutaagent, kat. 1A/1B

CAS-nummer
85153-92-0

Namn
4,11-Triphenodio1azinedisulfonic acid, 6,13dichloro-3,10-bis[[3-[[4-[(2,5disulfophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2yl]amino]propyl]amino]-, he1asodium salt

9

x

Ja

Nej

Nej

Ja

Begränsad

9

x

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsad
som FR för
produkt
klass I-III

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Evernia prunastri, e1t.

90028-68-5

Doftämne

M

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsad
som
Doftämne

Cuprate(4-), [2-[[[[2-hydroxy-3-sulfo-5-[[2(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenylmeth
yl]azo]-4-sulfobenzoato(6-)]-, sodium

90341-71-2

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Ja

Begränsnin
gar för Cu

Cuprate(4-), [2-[[[[2-hydro1y-3-sulfo-5-[[2(sulfoo1y)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenylmeth
yl]azo]-5-sulfobenzoato(6-)]-, sodium

90341-72-3

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för Cu

Fatty acids, C16-18, lead salts

91031-62-8

Stabilisator

H

L

Okänd

Ja

Nej

Ja

Nej

Begränsnin
gar för Pb

C.I. Reactive Blue 222

93051-44-6

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]-, sodium
salt

93658-87-8

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2yl]amino]-4-hydro1y-3-[(2-sulfophenyl)azo]-,
trisodium salt

93941-05-0

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Benzenesulfonic acid, 4-(acetylamino)-2-amino5-[[4-[[2-(sulfoo1y)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-,
sodium salt

94158-82-4

Reaktivfärgämne

H

L

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Chromate(3-), bis[3-hydro1y-4-[(2hydro1yphenyl)azo]-7-nitro-1naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium hydrogen

102506-12-7

Syrafärgämne

H

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Begränsnin
gar för
CrVI

1A
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SEv
HH36

Öko-Tex std 100

Kandidatförteckningen
i Reach
Nej

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Okänd

Koder för
miljöfara*4

1

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

H

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

M

Allergiframkallande

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Doftämne

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

CAS-nummer
90028-67-4

Mutaagent, kat. 1A/1B

Namn
Evernia furfuracea, e1t.

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

2.5

Nej

Nej

Ja

Nej

Ingår inte

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

136213-75-7

Syrafärgämne

H

H

1

2.5

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

A mixture of: sodium/potassium 7-[[[3-[[4-((2hydroxynaphthyl)azo)phenyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]
-naphthalene-1,3-disulfonate

141880-36-6

Syrafärgämne

H

H

1

2

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Sodium 3-(2-acetamido-4-(4-(2hydroxybutoxy)phenylazo)phenylazo)benzenesul
fonate

147703-65-9

Syrafärgämne

H

H

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Marinblå

H

C.I. Reactive Blue 198

124448-55-1

Reaktivfärgämne

Disodium 6-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2ylamino)-1-hydroxy-2-(4-(2(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthale
ne-3-sulfonate

129009-88-7

Sodium 4-(4-chloro-6-(N-ethylanilino)-1,3,5triazin-2-ylamino)-2-(1-(2-chlorophenyl)-5hydroxy-3-methyl-1H-pyrazol-4ylazo)benzenesulfonate

Namn

118685-33-9

136

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

1

A mixture of: disodium (6-(4-anisidino)-3sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1naphtholato)(1-(5-chloro-2-oxidophenylazo)-2naphtholato)chromate(1-); trisodium bis(6-(4anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2oxidophenylazo)-1-naphtholato)chromate

Koder för
miljöfara*4

H

L

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

Allergiframkallande

Ingår inte

M

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Nej

UV Stabilisator

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Nej

104810-47-1

Mutaagent, kat. 1A/1B

Nej

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Nej

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1

Okänd

Ämnesfunktion

1

CAS-nummer

2

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3-[3-(2Hbenzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-[3-[3(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]-

Kandidatförteckningen
i Reach

Tillstånd
Bilaga XIV i Reach

Begränsning
Bilaga XVII i Reach

Registrerade ämnen i
Reach

Öko-Tex std 100

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

N,N'-bis{6-chloro-4-[6-(4vinylsulfonylphenylazo)-2,7-disulfonicacid 5hydroxy-napht-4-ylamino]-1,3,5-triazin-2-yl}-N(2-hydroxyethyl)-ethane-1,2-diamine, sodium salt

171599-85-2

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Glycine, N-[13-(acetylamino)phenyl]-N(carbo1ymethyl)-, mi1ed ET and Me diesters,
reaction products with diazotied 2-choloro-4nitrobenzenamine

188070-47-5

Dispersionsfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenyl)ami
no]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthra
cenesulfonic acid, disodium salt, re
action products with 2-[[3-[(4,6-dic
hloro-1,3,5-triazin-2-yl)ethylamino]
phenyl]sulfonyl]ethyl hydrogen sulfa
te, sodium salts

500717-36-2

Reaktivfärgämne

H

L

1

2

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

7-Amino-4-hydroxy-8-[[2-sulfo-4-[[2(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2naphthalenesulfonic acid, potassium sodium salt
coupled with diazotized 2-[(4-amino-5-methoxy2-methylphenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate

577954-20-2

Reaktivfärgämne

H

L

1

Okänd

Nej

Nej

Nej

Nej

Ingår inte

Tillgänglig svensk
miljöövervakningsdata

Nej

Koder för
miljöfara*4
Okänd

ECHA screening
scenarier, koder för
hälsofara*3

1

Prioriteringslista för
hormonstörande
ämnen, kat.1-3*2

L

Allergiframkallande

Sannolikhet för
avgivning (Hög,
måttlig eller låg)*1

Fortplantningsstörande
kat. 1A/1B

Textilrelevans
(Hög eller måttlig)*1
H

Cancerframkallande,
kat. 1A/1B

Ämnesfunktion
Reaktivfärgämn

Mutaagent, kat. 1A/1B

CAS-nummer
149850-31-7

Namn
Sodium 1,2-bis[4-[4-{4-(4-sulfophenylazo)-2sulfophenylazo}-2-ureido-phenyl-amino]-6fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino]propane, sodium
salt

*1 Se Bilaga 6
*2 EU-kommissionens prioriteringslista
*3 ECHA Screening Scenarios Human Health: Scenarios To Be Implemented For Searching Potential Substances Of Concern For Substance Evaluation And Regulatory Risk Management 2014

Potential Substances Of Concern For Substance Evaluation And Regulatory Risk Management (2014)
*4 Se Bilaga 5
*5 Identifierade som azofärgämnen. som genom reduktiv avspjälkning av en eller flera azogrupper kan avge en eller flera av de aromatiska aminer som inkluderas i Reach Bilaga XVII
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Box 2, 172 13 Sundbyberg
08-519 41 100
Besöks- och leveransadress
Esplanaden 3A, Sundbyberg
kemi@kemi.se
www.kemikalieinspektionen.se

