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Forord 

Arbeidstilsynet har ansvaret for revisjonsprosessen og utarbeidelse av grunnlagsdokumenter for 

stoffene som blir vurdert. Beslutningsprosessen skjer gjennom en høring, orienteringsmøter og 

drøftingsmøter der Arbeidstilsynet, Næringslivets hovedorganisasjon/Norsk Industri og 

Landsorganisasjonen deltar. Konklusjonene fra drøftingsmøtene forelegges Direktøren i Arbeidstilsynet 

som tar den endelige beslutningen. 

 

EU-rådets direktiv 98/24/EC (Vern av helse og sikkerhet til arbeidstakere mot risiko i forbindelse med 

kjemiske agenser på arbeidsplassen) av 7. april 1998 stiller krav om at kommisjonen skal legge frem 

forslag til indikative grenseverdier for eksponering av visse kjemikalier som medlemslandene må 

innføre på nasjonalt nivå. De nasjonale verdiene kan være høyere, dersom et medlemsland mener at det 

er nødvendig av tekniske og/eller økonomiske hensyn, men landene bør nærme seg den indikative 

verdien. Direktivet stiller krav om at indikative grenseverdier vedtas gjennom kommisjonsdirektiv. 

 

I hovedsak er grunnlaget for normsettingen av stoffene i denne revisjonen utarbeidet i forbindelse med 

implementering av kommisjonsdirektiv 2000/39/EC. Direktivet ble implementert uten at grunnlaget 

for at Norge hadde en høyere verdi ble begrunnet. For flere av disse har EU også foreslått en 

korttidsverdi som Norge på det tidspunktet manglet regelverk for å kunne innføre. I tillegg mangler 

Norge en administrativ norm for platina (metallisk) som var gitt i direktiv 91/322/EEC. Dette tilsier at 

det toksikologiske grunnlaget for disse normene bør oppdateres.  

 

Det toksikologiske grunnlaget for stoffene i denne revisjonen baserer seg på kriteriedokumenter fra 

EUs vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific Committee for Occupational 

Exposure Limits (SCOEL). SCOEL utarbeider de vitenskapelige vurderingene som danner grunnlaget 

for anbefalinger til helsebaserte grenseverdier, og disse legges fram for kommisjonen.  

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ved Toksikologisk ekspertgruppe for administrative normer 
(TEAN) bidrar med faglige vurderinger i dette arbeidet. TEAN vurderer og evaluerer de aktuelle 
SCOEL dokumentene og presiserer kritiske effekter når det er behov for det og dersom informasjonen 
er tilgjengelig i dokumentene. Videre søker og evaluerer TEAN nyere litteratur etter utgivelsen av 
dokumentet, og vurderer behov for korttidsverdier ut i fra den foreliggende dokumentasjonen. TEANs 
vurderinger om behov for korttidsverdier tar utgangspunkt i SCOEL’s metodedokument, 
”Methodology for the derivation of occupational exposure limits: Key documentation (version 6)”. 
Dette er inkludert i TEANs Metodedokument del B (Prosedyre for utarbeidelse av toksikologiske 
vurderinger for stoffer som skal implementeres i den norske administrative norm liste etter direktiv fra 
EU-kommisjonen) utarbeidet for revisjonen. 
 
Informasjon om bruk og eksponering i Norge innhentes fra Produktregisteret, EXPO databasen ved 
STAMI og eventuelle tilgjengelige måledata fra virksomheter/næringer. 
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Innledning 

Dette grunnlagsdokumentet omhandler vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av administrativ norm for 

1-metyletylbenzen. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational 

Exposure Limits (SCOEL) i EU for 1-metyletylbenzen, samt Toksikologisk Ekspertgruppe for 

Administrative Normer (TEAN). 

 
 

1. Stoffets identitet 

1-metyletylbenzen(C9H12) og dets molekylformel, synonymer av stoffets navn, stoffets 

identifikasjonsnummer i Chemical Abstract Service (CAS-nr.), European Inventory of Existing 

Commercial chemical Substances (EINECS-nr.) og indekseringsnummer (Indeks-nr.) gitt i tabell 1. 

Strukturformel av 1-metyletylbenzen er vist i figur 1. 

 

 

Tabell 1. Stoffets navn og identitet. 
 

Navn 1-metyletylbenzen 

Synonymer Isopropylbenzen; 2-phenylpropan; cumene 

CAS-nr. 98-82-8 

EC- nr. 202-704-5 

Indeks-nr. 601-024-00-X 

 

 

 

1-metyletylbenzen 

 

      

 

 

 

Figur 1.  Strukturformel for 1-metyletylbenzen.  

 

 

2. Grenseverdier 

2.1. Nåværende administrativ norm 

Nåværende administrativ norm i Norge for 1-metyletylbenzen er: 25 ppm, 125 mg/m3 med anmerkning 

H (hudopptak). 

 

 

  

 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cumol.svg&filetimestamp=20071213231954
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2.2. Grenseverdi fra EU 

I direktiv 2000/39/EC foreslås: 
 
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value): 20 ppm, 100 mg/m3 
 
STEL (Short Term Exposure Limit): 50 ppm, 250 mg/m3 som korttidsverdi 
 

Anmerkning: H (hudopptak) 

 
 

2.3. Grenseverdier fra andre land og organisasjoner 

Nåværende grenseverdier for 1-metyletylbenzen fra andre land og organisasjoner er gitt i tabell 2 

nedenfor. 

 
 

Tabell 2.  Grenseverdier for 1-metyletylbenzen fra andre land og organisasjoner.  
 

Land/organisasjon Kilde Grenseverdi  
 

Kommentar 
 

Sverige Arbetsmiljöverkets 

Författningssamling, 

AFS 2005:171 

8-timers verdi:  
25 ppm, 120 mg/m3 
Korttidsverdi:  
35 ppm, 170 mg/m3 

H (Hudopptak) 

Danmark At-vejledning, stoffer og 

materialer - C.0.1, 20072  

8-timers verdi:  
25 ppm 

H (Hudopptak) 

Finland HTP-värden 20073 8-timers verdi:  
20 ppm, 100 mg/m3 
Korttidsverdi:  
50 ppm, 250 mg/m3 

H (Hudopptak) 

Storbritannia EH404 8-timers verdi:  
20 ppm, 100 mg/m3 
Korttidsverdi:  
50 ppm, 250 mg/m3 

H (Hudopptak) 

Nederland The Social and 

Economic Council of 

the Netherlands (SER), 

Occupational exposure 

limits database5 

8-timers verdi:  
100 mg/m3 
Korttidsverdi:  
250 mg/m3 
 

H (Hudopptak) 

ACGIH, USA  ACGIH Guide to 

occupational Exposure 

Values, 20126 

8-timers verdi:  
50 ppm, 246 mg/m3 
 

- 

NIOSH, USA ACGIH Guide to 

occupational Exposure 

Values, 20126 

8-timers verdi:  
50 ppm, 245 mg/m3 

 

H (Hudopptak) 

Tyskland, MAK DFG, 20117 8-timers verdi:  
50 ppm, 250 mg/m3 

H (Hudopptak) 

 

Tyskland, Myndighetene BauA8 8-timers verdi:  
20 ppm, 100 mg/m3 

EU (EU grenseverdi) 

H (Hudopptak) 
Y (Ikke antatt å være 

fosterskadelig) 
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1 http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_17.pdf 
2 http://www.at.dk/~/media/3FA26655715740ED84EA28EC1191FB62.ashx 
3 Social og hälsovårdsministeriet, HTP-värden, Koncentrationer som befunnits skadliga, Publikationer 2007:20,  
  Helsingfors, http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-6905.pdf 
4 http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf 
5 http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx 
6 Guide to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2012. 
7 Deutsche Forschungsgemeinschaft, List of MAK and BAT values 2011, Commission for the Investigation of Health 
hazards of Chemical Compounds in the Work Area, report No. 47, 2011, Wiley-VCH, Tyskland. 
8 http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-
900.pdf;jsessionid=EB7292E8B7DED5F0931D016EBF4ACF0B?__blob=publicationFile&v=7 

 
 

2.4. Stoffets klassifisering 

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (merkeforskriften) blir erstattet av CLP 

(Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) som er de nye reglene for klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger i EU. CLP vil gradvis fase ut merkeforskriften, og 

CLP og merkeforskriften vil gjelde parallelt fram til 1. juni 2015. 
 

Merkeforskriften 

1-metyletylbenzen er i henhold til forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier 

klassifisert som R 10 (brannfarlig), Xn; R 65 (Farlig: kan føre til lungeskade ved svelging), Xi; R 37 

(Irriterende for luftveiene), og R 51-53 (Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede 

langtidsvirkninger i vannmiljøet). 

 

CLP  

1-metyletylbenzen er i henhold til CLP Annex VI, tabell 3.1 (Liste over harmonisert klassifisering og 

merking av farlige kjemikalier) klassifisert og merket i ulike fareklasser, med faresetninger og koder, 

som gitt i tabell 3 nedenfor. 

 

 

Tabell 3. Fareklasse1, kategorier2 og merkekoder3 angitt for 1-metyletylbenzen.Feil! Bokmerke er ikke definert. 

 

Fareklasse Faresetning  Merkekode 

Brannfarlige væsker  

(Kategori 3) 

Brannfarlig væske og damp. H226 

 

Aspirasjonsfare  

(Kategori 1) 

 

Kan være dødelig ved 

svelging om det kommer ned 

i luftveiene. 

H304 

 

Spesifikk målorgantoksisitet - 

enkelteksponering  

(Kategori 3) 

Kan forårsake irritasjon av 

luftveiene. 

H335 

 

Farlig for vannmiljøet  

(kronisk kategori 2) 

Giftig, med langtidsvirkning, 

for liv i vann. 

H411 

1 http://www.klif.no/no/Tema/Kjemikalier/Klassifisering-og-merking-av-kjemikalier-CLP/Klassifisering-CLP-avsnitt-I-II-

og-V/ 
2 http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla 
3 http://www.klif.no/upload/arbeidsomr/kjemikalier/aktuelt/H-setninger2.pdf 

 

 

http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_17.pdf
http://www.at.dk/~/media/3FA26655715740ED84EA28EC1191FB62.ashx
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-6905.pdf
http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=EB7292E8B7DED5F0931D016EBF4ACF0B?__blob=publicationFile&v=7
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=EB7292E8B7DED5F0931D016EBF4ACF0B?__blob=publicationFile&v=7
http://www.klif.no/no/Tema/Kjemikalier/Klassifisering-og-merking-av-kjemikalier-CLP/Klassifisering-CLP-avsnitt-I-II-og-V/
http://www.klif.no/no/Tema/Kjemikalier/Klassifisering-og-merking-av-kjemikalier-CLP/Klassifisering-CLP-avsnitt-I-II-og-V/
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla
http://www.klif.no/upload/arbeidsomr/kjemikalier/aktuelt/H-setninger2.pdf
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3. Fysikalske og kjemiske data 

1-metyletylbenzen er en klar, fargeløs væske med en sterk aromatisk lukt, som er detekterbar ved svært 

lave verdier. Den er uløselig i vann, men løselig i de fleste organiske løsemidler. For fysikalske og 

kjemiske data for 1-metyletylbenzen vises det til tabell 4 nedenfor.  

 
 

Tabell 4. Fysikalske og kjemiske data for 1-metyletylbenzen (C9H12). 

 

Kjemisk formel C9H12 

Molekylvekt  120,21 

Smeltepunkt (o C) - 97 

Kokepunkt (o C) 152 

Flammepunkt (o C)  431  

Selvantennelsestemperatur (°C) 4201  

Tetthet (20 o C) 0,86181 

Damptettheten (luft=1) 4,1 

Damptrykk (20o C, kPa) 0,4 

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow): 3,661 

Løselighet i vann (25 °C ) Uløselig (61,3 mg/l) 1 

Eksplosjonsgrenser 

Nedre (UEL) (%):   

Øvre (LEL) (%): 

 

0,9 

6.5 

Luktterskel (ppm) 0,088 ppm1,2 

Omregningsfaktor (20 °C, 101 kPa) 

 

1 ppm = 5,00 mg/m3 

1 Tilføyelser til SCOEL-dokumentet 
2Amore and Huhtala, 1983 

 

 

4. Toksikologiske data og helseeffekter 

Vurdering av toksikologiske data og helseeffekter av 1-metyletylbenzen er angitt i SCOEL dokumentet 
på engelsk i vedlegg 1, og kommentarer fra TEAN er gitt i kapittel 4.2. 

4.1 Anbefaling fra SCOEL 

Anbefaling fra SCOEL er vedlagt (vedlegg 1). 

 

 

4.2 Kommentarer fra TEAN  

SCOEL-dokumentet for 1-metyletylbenzen ble utgitt i 1993. Det vitenskapelige underlaget for å sette 
yrkeshygieniske grenseverdier er til dels gammelt. Studiene som inngår i SCOEL-dokumentet er også 
kortfattet beskrevet. Dokumentasjonen for å komme frem til en anbefalt grenseverdi baserer seg på 
dyreforsøk. Det er søkt etter nyere kriteriedokumenter og annen vitenskapelig litteratur for 1-
metyletylbenzen gjennom PubMed (medline) og andre databaser for årene fra 1993 til 2011. Sentrale 
kriterie-dokumenter som er publisert etter utarbeidelsen av SCOEL-dokumentet: 
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- MAK 1996 
- ACGIH 1997 
- CICAD 1999/2005 
- EURAR 2001 
- EPA/IRIS 1997 

1-metyletylbenzen absorberes lett via lunge, og antas også å absorberes gjennom hud. Det finnes ikke 
tilfredsstillende kvantitative data for å vurdere dette, men på grunn av analogien til xylen, gjør allikevel 
SCOEL en anmerking for ”hud”.  

SCOEL anser irritasjon i luftveier og CNS-effekter som kritiske effekter med en NOAEL på 100 ppm 
som er i samsvar med de vurderingene som ble gjort i de senere kriteriedokumentene. Nyere GLP-
studie på rotte, inhalasjon 6 timer pr dag, 5 dager pr uke over 13 uker, opprettholder en NOAEL på 
100 ppm (Cushman et. al, 1995, sitert i EURAR, 2001 og EPA 1997).  

SCOEL-dokumentet konkluderer i 1993 med at det ikke finnes tilgjengelig data angående karsinogen 
effekt av 1-metyletylbenzen. De tilgjengelige gentoksiske dataene indikerer, i følge SCOEL, at 1-
metyletylbenzen heller ikke er gentoksisk.  

I tiden etter utgivelsen av SCOEL-dokumentet og de siterte kriteriedokumentene, har det blitt utført et 
omstendig 2-års inhalasjonsstudie (GLP) av 1-metyletylbenzen i rotter og mus (NTP TR-542 2009). 
Denne studien bestod av to delstudier, hvor grupper av dyr eksponert for 1-metyletylbenzen over 2 
uker eller 3 måneder, samt en hovedstudie med eksponeringer over 2 år. Endepunkter for disse 
studiene var kreft samt andre toksikologiske effekter. Resultatene fra en 3-måneders eksponeringsstudie 
antyder en NOAEL på 125 ppm.  

Denne 2-års inhalasjonsstudien viste holdepunkter for kreftfremkallende egenskaper av 1-
metyletylbenzen i rotter (begge kjønn) basert på dyr med økt forekomst av svulster i luftveier og 
lungevev. Også i mus var det klare tegn til kreftfremkallende egenskaper av 1-metyletylbenzen, basert 
på økt forekomst av svulster og karsinom i luftveiene og i lever hos hunn-mus. Ikke-neoplastiske 
lesjoner ble funnet i nese hos rotter, samt i lunge, nese, lever og formage hos mus. Det var ikke mulig å 
utlede noen NOAEL i denne studien siden det ble gjort funn i alle eksponerte grupper. Den laveste 
eksponeringen under studien var 125 ppm, som dermed utgjør en LOAEL for de kreftfremkallende 
egenskapene til 1-metyletylbenzen. 

1-metyletylbenzen ga negative resultater i Ames test (S. typhimurium), både med og uten metabolsk 
aktivering (S9). Det ble funnet en liten, men signifikant, økning i mikrokjærnede polykromatiske 
erytrocytter i benmargen hos hannrotter ved intraperitoneal injeksjon. Denne økningen i mikrokjernede 
polykromatiske erytrocytter ble imidlertid ikke funnet verken hos hann- eller hunn-mus etter 
eksponering for 1-metyletylbenzen over 3 måneder (NTP, 2009). 
 

I NTP-studien (2009) ble det funnet mutasjoner i genene for K-ras og p53 i vev fra lungesvulster hos 
mus eksponert for 1-metyletylbenzen. Disse mutasjonene ble undersøkt i separate studier, og 
forfatterne antydet at DNA-skade og genomisk ustabilitet kan være medvirkende faktorer til utvikling 
av lungekreft på mus (Hong et al. 2008, Wakamatsu et.al. 2008). Disse resultatene har medført at den 
farmasøytiske industrien har endret sine guidelines for 1-metyletylbenzen-innhold i farmasøytiske 
formuleringer, og endret grensen for hva som anses som tolerabel dose (FDA, 2010 og ICH, 2011). 
FDA vurderer imidlertid at de gentoksiske dataene for 1-metyletylbenzen ikke gir tilstrekkelig 
holdepunkter for en direkte mutagen mekanisme som den primære årsaken til kreftdannelsen.  
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De presenterte dataene viser kreftfremkallende egenskaper til 1-metyletylbenzen i rotter og mus etter 
inhalasjon, med en LOAEL på 125 ppm. Etter TEAN’s vurdering viser disse resultatene at den 
kreftfremkallende egenskapen er den kritiske effekten av 1-metyletylbenzen.   

 Etter TEAN’s vurderinger, gir ikke de foreliggende gentoksiske studiene tilstrekkelige holdepunkter 
for å anta en direkte mutagen virkemåte for 1-metyletylbenzen eller metabolitter av 1-metyletylbenzen. 
Det antas at det kan finnes en terskelverdi for den karsinogene effekten av 1-metyletylbenzen, men data 
for en slik terskelverdi (NOAEL) foreligger ikke. Ytterligere studier bør derfor vurderes utført. 

TEAN foreslår at det også innføres en korttidsverdi for å beskytte mot irritasjon og skader i luftveiene 
som er dokumentert for forsøksdyr.  

 
 

5. Bruk og eksponering 

1-metyletylbenzen finnes som en mindre bestanddel i petroleum og i løsemidler utvunnet fra 
petroleum. Den brukes i produksjonen av fenol og lignende produkter som aceton og α- metylstyren. 
Produksjonsraten i EU er i overkant av 100.000 tonn per år. 
 

 

5.1. Opplysning fra Produktregistret 

Produktregisterets årsoppdatering for 2010 inneholder opplysninger om mengde og bruk av 1-

metyletylbenzen i 188 deklareringspliktige produkter. Netto maksimal mengde av 1-metyletylbenzen i 

disse produktene utgjør i overkant av 8 tonn. 

 

På grunn av sikkerhetsbestemmelsene i produktregisteret kan vi ikke gi eksakte opplysninger om hvilke 

bransjer og i hvilke produkter 1-metyletylbenzen inngår.   

 

 

5.2. Eksponering og måledokumentasjon 

5.2.1. EXPO- data 
 

Rapporterte målinger av 1-metyletylbenzen er hentet fra STAMIs eksponeringsdatabase EXPO. 

 

Eksponeringsmålinger av 1-metyletylbenzen registrert i EXPO er utført over flere år (i perioden 1984-

2002). Resultatene viser totalt 934 prøver oppgitt med konsentrasjonsangivelse ppm. Av disse prøvene 

er 785 personbårne og 149 stasjonære. Gjennomsnittlig prøvetakingstid er 277 minutter. 

Gjennomsnittlig konsentrasjon for de personbårne målinger er 0,34 ppm og 0,14 ppm for de stasjonære 

prøvene.  

 

Prøvene er foretatt innenfor mange ulike næringer og arbeidsoperasjoner er eksempelvis bryting av 

kalkstein, gips og kritt, produksjon av bygningsartikler, trykking ellers, ferdiggjøring før trykking og 

publisering, produksjon av raffinerte petroleumsprodukter, produksjon av andre organiske kjemiske 

råvarer, produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler, produksjon av keramiske 

husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander, produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter 

ikke nevnt annet sted, støping av jern, bygging av motorveier, bygging av skip og flytende materiell med 
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flere. Flest prøver er foretatt innen produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt 

annet sted (210 prøver). 

 

Måleresultatene (personbårne prøver) er vurdert etter tre intervaller: måleverdi < ¼ ADN (¼ av 

administrativ norm lik 6,25 ppm), måleverdi > ¼ ADN eller lik ADN samt måleverdi > ADN (Jf. 

Arbeidstilsynet veiledning ”Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske 

forurensninger i arbeidsatmosfæren”, best.nr.450). 

 

Eksponeringsmålinger foretatt av 1-metyletylbenzen viser at ingen prøver ligger høyere enn dagens 

administrative norm. Alle prøver (784) bortsett fra en gir en eksponering som er mindre enn ¼ av 

administrativ norm. Denne er foretatt innen næringen bygging av skip og flytende materiale (målt 

maksimal verdi 6,83 ppm).  

 
5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode 
 

I tabell 5 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av 1-metyletylbenzen presentert.  

 

Tabell 5.  Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av 1-metyletylbenzen.  

Prøvetakingsmetode 

 

Analysemetode Referanse 

Kullrør4 Gasskromatografi m/FID1 NIOSH2 metode 1501/OSHA3 

metode 07/HSE MDHS 96 
1 FID: Flame Ionisation Detector (Flammeionisasjonsdetektor) 
2 www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154 
3 www.osha.gov/dts/sltc/methods /toc.html 
4Man kan alternativt benytte diffusjonsprøvetakere (dosimeter) (referanse: HSE MDHS 88) 

  

http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154
http://www.osha.gov/dts/sltc/methods%20/toc.html
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6. Vurdering 

1-metylbenzen har lav til moderat akutt giftighet for dyr, med en dødelig konsentrasjon i overkant av 

1000 ppm (5000 mg/m3). 

 

Ut fra SCOEL dokumentet anses irritasjon i luftveier og effekter på sentralnervesystemet som kritiske 
effekter med en NOAEL på 100 ppm. Det vises forøvrig til en studie (NTP, 2009) der de presenterte 
dataene viser kreftfremkallende egenskaper av 1-metyletylbenzen i rotter og mus etter inhalasjon, med 
en LOAEL på 125 ppm. Etter TEAN’s vurdering viser disse resultatene at den kreftfremkallende 
egenskapen er den kritiske effekten av 1-metyletylbenzen. 

Det foreligger ingen humane data som grunnlag for å foreslå en 8-timers TWA. SCOEL konkluderer 
med at en studie gjennomført ved Bushy Run Research Center (1989) er ansett å være det beste 
tilgjengelige grunnlaget for å foreslå en OEL. Denne studien viser en NOAEL på 100 ppm (500 
mg/m3) for effekter på sentralnervesystemet i en 90 dagers studie av rotter. En usikkerhetsfaktor på 5 
ble ansett som hensiktsmessig grunnet manglende humane data. SCOEL fremmer på bakgrunn av dette 
et forslag om 8-timers TWA til 20 ppm (100 mg/m3). 
 
For å beskytte mot irritasjon og skader i luftveiene som er dokumentert for forsøksdyr anbefaler 
SCOEL en korttidsverdi (STEL) på 50 ppm (250 mg/m3). På bakgrunn av dette anbefales det innføring 
av en korttidsverdi for å beskytte mot irritasjon og skader i luftveiene. 

1-metyletylbenzen absorberes lett via lunge, og antas også å absorberes lett gjennom hud (analog til 
absorpsjon av toluen og xylen). En anmerkning for ”hud” er anbefalt da hudopptak av stoffet kan bidra 
betydelig til den samlede eksponeringen. På bakgrunn av dette anbefales det at anmerkningen H for 
hudopptak opprettholdes. 

Toksikologiske undersøkelser av 1-metyletylbenzen har vist økt kreftfremkallende egenskaper hos 
forsøksdyr (NTP TR-542, 2009; Hong et al., 2008; Wakamatsu et al., 2008). De presenterte dataene 
viser kreftfremkallende egenskaper av 1-metyletylbenzen i rotter og mus etter inhalasjon, med en 
LOAEL på 125 ppm. De foreliggende gentoksiske studier gir ikke tilstrekkelige holdepunkter for å anta 
en direkte mutagen virkemåte for 1-metyletylbenzen eller metabolitter av 1-metyletylbenzen. Det antas 
at det kan finnes en terskelverdi for den karsinogene effekten av 1-metyletylbenzen, men data for en 
slik terskelverdi (NOAEL) foreligger ikke. Basert på stoffets kreftfremkallende effekter hos forsøksdyr 
anses det nødvendig med innføring av anmerkning K (kreftfremkallende). 

Måleresultatene fra EXPO viser at ingen prøver ligger høyere enn dagens administrative norm. Alle 

prøver (784) bortsett fra en gir en eksponering som er mindre enn ¼ av administrativ norm. Det anses 

ikke å være spesielle tekniske eller økonomiske negative konsekvenser av å redusere normen for 1-

metyletylbenzen og innføre kortidsverdi for stoffet.  

  

Det gjøres oppmerksom på at EXPO- målingene er mer enn 10 år gamle og det må derfor tas 

forbehold om at forholdene kan ha endret seg siden prøvetakingen foregikk, og at dataene ikke fullt ut 

beskriver dagens eksponering. 
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7. Konklusjon med forslag til ny administrativ norm 

På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon og en avveiing mellom de toksikologiske dataene og 

eksponeringsdata (dvs. tekniske og økonomiske hensyn), forslås at dagens administrative norm 

reduseres, og at anmerkningen hudopptak (H) beholdes og K (Kreftfremkallende) innføres. I tillegg 

foreslås en korttidsverdi for stoffet. 

 

Forslag til ny administrativ norm, korttidsverdi og anmerkning: 

Administrativ norm (8-timers TWA): 20 ppm, 100 mg/m3 

Korttidsverdi (15 min): 50 ppm, 250 mg/m3 

Anmerkning: H (Hudopptak) og K (Kreftfremkallende) 

 
 

8. Ny administrativ norm 

På grunnlag av høringsuttalelser og drøftinger med partene ble ny administrativ norm for 1-

metylbenzen fastsatt til: 

Administrativ norm (8-timers TWA): 20 ppm, 100 mg/m3 

Korttidsverdi (15 min): 50 ppm, 250 mg/m3 

Anmerkning: H (Hudopptak) og K (Kreftfremkallende) 
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Vedlegg 1: Anbefalinger fra SCOEL 
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