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Vinyl

● Vinyl (PVC) er et hardt og stivt materiale

● For å kunne brukes som gulvbelegg (i hvert fall rullbart 
banebelegg) må vinyl (PVC) tilsettes myknere

● Mykner i gulvbelegg frem til år 2000 = dietylheksylftalat
(DEHP) , delvis DBP og BBP

[Norconsult for Miljødirektoratet, 2010]

● Mykner i gulvbelegg etter år 2000: DINP og DIDP
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Klorparafiner
● Bioakkumulerende og tungt nedbrytbare

● Miljøskadelige og meget giftige for vannlevende organismer

● Tas lett opp gjennom næringsinntak

● Kortkjedete oppkonsentreres mer enn langkjedede

Kortkjedete (SCCP) 
• C10- 13
• Mulig fare for kreft
• FA-grense = 2500 mg/kg
• Forbudt i Norge siden 2004

Mellomkjedete (MCCP) 
• C13- 17     FA-grense = 2500 mg/kg
• Ikke forbudt
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Vinylfliser fra 1995

MCCP = 60.400 mg/kg

(Ikke asbest)



Bakgrunn

● "Internett sier" at produsenter av klorparafiner reklamerte 
for klorparafiners gode egenskaper som mykner i vinyl 
gulvbelegg, og at klorparafiner også var billigere enn 
ftalater

● Hjellnes Consult analyserte høsten 2014 et par 
vinylprøver for klorparafiner (i tillegg til ftalater) og fikk 
positivt svar

● Norconsult fikk vinteren 2015  av Forumet et lite oppdrag 
for å undersøke hvor "utbredt" bruken av klorparafiner i 
vinyl gulvbelegg har vært
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Problemstilling

● I hvilken grad er klorparafiner benyttet som mykner i gulvbelegg ?

● Hvilke klorparafiner (kortkjedete eller mellomkjedete) er brukt ?

● Hvilken tidsperiode synes klorparafiner å være hyppigst brukt ?

● Brukes asbest og/eller ftalater sammen med klorparafinene ?

● Vandrer klorparafiner inn i tilliggende materialer slik som PCB?

6



7

Vinyl banebelegg 1982

DEHP = 18.000 mg/kg

BBP = 14.000 mg/kg

DBP = 870 mg/kg

SCCP > 2500 mg/kg

MCCP > 2500 mg/kg



Undersøkelsen

● Utført i vanlige prosjekter, dvs. vi har analysert enkelte 
materialprøver for noen parametre «ekstra». Hovedsakelig utført i 
Norconsults prosjekter, men også mottatt noen analysesvar fra 
Hjellnes Consult og fra Cowi

● 71 prøver
• 50 vinyl gulvbelegg (banebelegg)
• 6 linoleum gulvbelegg (5 av disse lå under vinyl gulvbelegg 

innbefattet i kulepunktet over)
• 8 vinylfliser på gulv
• 5 gummi gulvbelegg
• 2 vinyl gulvlister

● Alle typer bygg: Skoler, kontorbygg, boliger, sykehus, 
verkstedbygg etc.

● Alle typer rom: Korridorer, kjøkken, gymsaler, klasserom  osv.

● Gulvbelegg fra 1956 til 2010
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Resultat I
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Vinyl banebelegg fra 1972 

MCCP = 20.000 mg/kg  DBP = 53.300 mg/kg   DEHP = 65.500 mg/kg



Resultat I

● 18 av 58 vinyl gulvbelegg (31 %) (inkl. vinylflis) inneholdt 
klorparafiner over FA-grensen (2500 mg/kg for både SCCP og 
MCCP)

● 13 av 50 vinyl banebelegg (26 %) inneholdt klorparafiner over FA-
grensen (2500 mg/kg for både SCCP og MCCP)

● 5 av 8 vinyl gulvfliser (62,5 %) inneholdt klorparafiner over FA-
grensen (2500 mg/kg for både SCCP og MCCP)

● SCCP fantes kun i 6 av de 18 beleggene (33 %) som inneholdt 
klorparafiner, mens MCCP fantes i alle de 18 beleggene.
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Resultat II

● 9 av 17 prøver (53%) fra 1980-årene inneholdt klorparafiner

● 3 av 12 prøver (25%) fra 1970-årene inneholdt klorparafiner

● 9 av 18 positive prøver er vinyl gulvbelegg (trolig) fra 1980-årene

● 3 av 18 positive prøver er gulvbelegg (trolig) fra 1970-årene

● Det er ikke funnet klorparafiner i vinyl banebelegg fra 1960-årene eller 
tidligere.

● Tidligste sikreste produksjonsår for et vinyl banebelegg med klorparafiner 
er 1970. Dette gulvbelegget inneholdt i tillegg til klorparafiner også BBP, 
DEHP og asbest. 
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Resultat I
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1981       MCCP = 14.000 mg/kg    DEHP = 84.800 mg/kg



Resultat III

● Ftalaten DEHP finnes i svært mange av beleggene; opptil 119.000 
mg/kg

● Det synes ikke å være noen sammenheng mellom fargen på 
gulvbelegget og om det inneholder klorparafiner eller ikke.

● Fem av fem gummi gulvbelegg inneholder ikke klorparafiner over 
grensen for farlig avfall.

● En (av en) gummi gulvmasse (fra ca. år 2000) inneholder 
klorparafiner over grensen for farlig avfall.

14



15

Vinyl banebelegg fra 

1970:

Krysotilasbest

MCCP = 20.000 mg/kg

SCCP = 600 mg/kg

DEHP = 70.700 mg/kg

BBP = 5.800 mg/kg

DIDP = 11.700 mg/kg



Resultat IV

● Det er påvist asbest i 4 av 13 testede vinyl banebelegg (30,7%). Alle 
vinyl banebeleggene som inneholdt asbest var produsert i 1960- eller 
1970-årene. 

● Det er påvist asbest i 1 av totalt 4 testede vinyl banebelegg (25%) fra 
1960-årene.

● Det er påvist asbest i 3 av totalt 5 testede vinyl banebelegg (60%) fra 
1970-årene.

● Norconsult har i 2016 og 2017 fått analysert en del vinyl banebelegg 
for asbest. Resultatene av disse analysene viser imidlertid langt 
lavere treffprosent enn i denne «klorparafinrapporten»; anslagsvis 
mellom 5 og 10 %.

● Det er påvist asbest i 3 av 8 testede vinylfliser. (Alle vinylflisene som 
inneholdt asbest var fra 1950- og 1960-årene).
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Migrasjon av ftalater og klorparafiner

● Både ftalater og klorparafiner smitter fra vinylbelegget og ned i 
underliggende gulvbelegg.

• På cirka 30 år overføres mellom 25 % og 45 % av klorparafinene fra 
vinylbelegg til underliggende linoleum.

• På cirka 30 år overføres mellom 6,6 % og 31,5 % av ftalatene fra 
vinylbelegg til underliggende linoleum.
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Annen kunnskap
(Utdyping av forrige foil)

● Vinyl gulvbelegg med klorparafiner avgir klorparafiner til 
underliggende gulvbelegg (f.eks. linoleum) i så stor grad 
at også linoleumen blir FA med klorparafiner

Eksempel 1:

● MCCP vinyl (1980-årene) = 21.000 mg/kg

● MCCP linoleum (1954) = 5.800 mg/kg

Eksempel 2: 

● MCCP vinyl (1987) = 20.000 mg/kg

● MCCP linoleum (1955) = 9.200 mg/kg
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Resultat I
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Vinyl: 1980-årene       MCCP = 21.000 mg/kg    DEHP = 2120 mg/kg

Linoleum: 1954    MCCP = 5400 mg/kg    DEHP = 2800 mg/kg



Konklusjon

● Det er klorparafiner over FA-grensen i ca. 26% av 
banebeleggene

● Periode 1970 - 1990

● Banebelegg fra 1980-årene: ca. 50% inneholder 
klorparafiner

● Bøyelige vinylfliser kan inneholde store mengder 
klorparafiner (uansett årstall)

● Vinyl banebelegg, særlig fra 1970-årene, kan inneholde 
asbest

● Både ftalater og klorparafiner fra vinylbelegg migrerer i 
løpet av trolig 10-15 år (?) ned i underliggende 
linoleumsbelegg, slik at også det blir farlig avfall.
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Hva bør vi som miljøkartleggere gjøre

● Vinyl gulvbelegg fra 1980-årene bør undersøkes for 
klorparafiner (men ikke ftalater) (Det er ftalater i dem.)

● Undersøkelse av belegg fra 1970-årene for klorparafiner 
vurderes utfra areal

● Bøyelige vinyl gulvfliser bør undersøkes for klorparafiner og 
asbest (men ikke ftalater)

● Vinyl banebelegg fra 1970-årene bør undersøkes for asbest

● Hvis vi finner klorparafiner over FA-grensen; definere som 
klorparafinholdig farlig avfall (avfallstoffnr. 7159), men angi at 
det også inneholder ftalater

● Vi bør gå ut fra at gammelt underliggende belegg er farlig 
avfall, eller ta en prøve av det (ftalater evt. også klorparaf.)
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Annen kunnskap II

● Det kan synes som om vinyl gulvbelegg med ftalater og 
klorparafiner avgir både klorparafiner og ftalater til 
underliggende linoleum slik at linoleum både har MCCP
og DBP/DEHP over grensen for farlig avfall. Der imidlertid 
noe usikkert hvorvidt migrasjon av ftalater krever 
tilstedeværelse av klorparafiner eller ikke.

● Stoffene ser ikke ut til å vandre ned i huntonitt
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Vinyl gulvlister

Prøve av en vinyl gulvlist (svart) fra ca. 1980

● MCCP = 5.500 mg/kg

● DEHP = 167.000 mg/kg
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Gummi gulvbelegg  inneholder vanligvis 

hverken ftalater eller klorparafiner. (Det ble 

funnet lavt innhold av klorparafiner i 4 av 5 

belegg.



Thank you


