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Sammendrag 

Polyvinylklorid (PVC) er et stivt plastmateriale. For at PVC (vinyl) skal kunne benyttes til formål der 

elastisitet og bøybarhet er nødvendig, f.eks. i gulvbegg, må det tilsettes myknere. Man kjenner til at 

ulike ftalater har blitt brukt og brukes som myknere i vinyl gulvbelegg. Enkelte kilder hevder at også 

klorparafiner har blitt brukt i vinyl gulvbelegg i stort omfang. Grunnen til dette skal bl.a. være at de var 

billigere enn ftalater. Innhold av klorparafiner i vinyl gulvbelegg har hittil ikke, eller i svært liten grad, 

blitt undersøkt i forbindelse med miljøkartlegging av bygninger. Hvilken type mykner som er brukt i 

gulvbelegget har betydning for avfallsklassifiseringen og -håndteringen av gulvbeleggsavfall som 

oppstår ved rehabilitering eller riving. Forum for miljøkartlegging og -sanering («Forumet») ønsket 

derfor å få undersøkt: 

 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? 

 Migrerer klorparafiner inn i tilliggende materialer, slik som PCB? 

Norconsult  har (innenfor et svært begrenset budsjett) undersøkt ovennevnte for Forumet. 

Vi har i egne miljøkartleggingsprosjekter sørget for å få analysert vinyl gulvbelegg for klorparafiner og i 

enkelte tilfeller også for asbest. Vi har også mottatt noen resultater fra andre firmaer i Forumet. Totalt 

ble 69 gulvbelegg og 2 gulvlister fra ulike typer bygg og rom undersøkt. Gulvbeleggene som ble 

undersøkt var fra perioden 1954 til ca. 2010. Hovedkonklusjonene er som følger: 

● Vinyl gulvbelegg er (nesten) alltid farlig avfall pga. innhold av ftalater. Dette gjelder også 

vinylbelegg produsert etter år 2000. 

● Annet gulvbelegg under vinyl gulvbelegg vil normalt også være farlig avfall på grunn av at 

ftalater (og eventuelt klorparafiner) har migrert ned i det gamle gulvbelegget. 

● 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. 

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

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

● Det er ikke funnet klorparafiner i vinyl banebelegg tidligere enn 1970. 

● Tidligste sikreste produksjonsår for et vinyl banebelegg med klorparafiner er 1970. Dette 

gulvbelegget inneholdt i tillegg til klorparafiner også BBP, DEHP og asbest.  

● Denne undersøkelsen viste asbest i 4 av 13 testede vinyl banebelegg (30,7%). Alle vinyl 

banebeleggene som inneholdt asbest var produsert i 1960- eller 1970-årene. Det skal 

påpekes at Norconsult de siste par årene i andre prosjekter har testet flere titalls vinyl 

banebelegg for asbest, og fått en langt lavere treffprosent enn 30. 

Til slutt i rapporten er det på bakgrunn av resultatene gitt anbefalinger til miljøkartleggere.  
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 Innledning 

 Historikk 

Vinyl gulvbelegg benyttes i dag i alle typer bygg. Det brukes ofte i halvvåte eller våte områder som 

inngangspartier, garderober og våtrom. Vinyl gulvbelegg kom på markedet i 1950-årene som et 

supplement til den langt eldre gulvbeleggstypen linoleum. I forhold til linoleum er vinyl mer bøybart og 

tåler fuktighet bedre. 

På en utstilling i Teknisk museum i Oslo for noen år siden hang følgende plansje som sier litt om 

historikken til PVC gulvbelegg i Norge. 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5150660   Dokumentnr.: MSB-01   Versjon: J01 

Miljøsaneringsbeskrivelse  |  Klorparafiner i gulvbelegg 

 

 

2017-10-06n:\515\06\5150660\5 arbeidsdokumenter\51 felles\klorparafiner i gulvbelegg komm kmull.docx 2018-01-16  |  Side 6 av 27 
 

Polyvinylklorid PVC er et stivt materiale. For at PVC (vinyl) skal kunne benyttes til formål der elastisitet 

og bøybarhet er nødvendig, f.eks. i gulvbegg, må det tilsettes myknere. Man kjenner til at ulike ftalater 

har blitt brukt og brukes som myknerere i vinyl gulvbelegg. Vi har god oversikt over hvilke ftalater som 

har blitt brukt som myknere i vinyl gulvbelegg på det norske markedet. Frem til år 2000 er det 

hovedsakelig BBP, DBP og ikke minst dietylheksylftalat (DEHP). Etter år 2000 synes ftalatene DINP 

og DIDP å ha overtatt for de tre nevnte. 

Enkelte kilder hevder at også klorparafiner har blitt brukt i vinyl gulvbelegg i stort omfang. Grunnen til 

dette skal bl.a. være at de var billigere enn ftalater. 

 

 Klorparafiner1 

Klorerte parafiner er en stoffgruppe som deles i grupper basert på antall karbonatomer i kjeden: kort-, 

mellom- og langkjedete klorparafiner. Kort- og mellomkjedete klorparafiner brytes sakte ned i naturen, 

oppkonsentreres i organismer og er utbredt i norsk miljø. De kan transporteres langt med luft- og 

havstrømmer. Klorparafiner tas lett opp gjennom næringinntak. Kortkjedete klorparafiner 

oppkonsentreres mer i næringskjeden enn langkjedede. 

 Kortkjedete klorparafiner, SCCP 

Kortkjedet klorparafiner inneholder fra 10 til 13 karbonatomer.  

Kortkjedete klorparafiner hoper seg svært lett opp i levende organismer og er veldig tungt nedbrytbare 
(persistente) stoffer. Stoffene oppkonsentreres via næringskjeden og transporteres over store 
geografiske avstander med luft- og havstrømmer. 

Kortkjedete klorparafiner er meget giftige og har langtidsvirkning på vannlevende organismer. De er 
også mistenkt å være kreftfremkallende. 

Kortkjedete klorparafiner ble forbudt i Norge i 2002, og er nå regulert i EUs POPs-forordning og 

gjennomført i Norge i kapittel 4 i produktforskriften. 

Farlig avfallsgrensen for kortkjedete klorparafiner er 2500 mg/kg. 

Cas-nummer SCCP: 85535-84-8 
 

 

 

 Mellomkjedete klorparafiner, MCCP 

Mellomkjedete klorparafiner inneholder fra 13 til 17 karbonatomer.  

Mellomkjedete klorparafiner hoper seg svært lett opp i levende organismer og er tungt nedbrytbare. 
Stoffene er meget giftige for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidseffekter i 
miljøet. 

                                                      
1 Miljostatus.no 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922#KAPITTEL_5
https://echa.europa.eu/da/substance-information/-/substanceinfo/100.079.496
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Mellomkjedete klorparafiner kan skade barn som ammes og er fareklassifisert for dette. 

Farlig avfallsgrensen for mellomkjedete klorparafiner er 2500 mg/kg. 

Cas-nummer MCCP: 85535-85-9 
 

 

 Problemstilling 

Innhold av klorparafiner i vinyl gulvbelegg har hittil ikke, eller i svært liten grad, blitt undersøkt i 

forbindelse med miljøkartlegging av bygninger. Hvilken type mykner som er brukt i gulvbelegget har 

betydning for avfallsklassifiseringen og -håndteringen av gulvbeleggsavfall som oppstår ved 

rehabilitering eller riving. Forum for miljøkartlegging og -sanering («Forumet») ønsket derfor og få 

undersøkt: 

 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? 

 Migrerer klorparafiner inn i tilliggende materialer slik som PCB? 

 

 Undersøkelsen 

Vi har i egne miljøkartleggingsprosjekter i perioden februar 2015 til høsten 2017 sørget for å få 

analysert vinyl gulvbelegg for klorparafiner og i enkelte tilfeller også for asbest. Prosjektutvalget der 

det har blitt analysert for klorparafiner er begrenset til Norconsult kjerne-miljøkartleggergruppe og til de 

prosjekter der vi har «hatt rom for det.» Vi har også mottatt noen resultater fra andre firmaer (Cowi, 

Hjellnes Consult) i Forumet. Totalt ble 69 gulvbelegg fra ulike typer bygg og rom undersøkt. 

Gulvbleggene som ble undersøkt var fra perioden 1954 – 2010. Utvalget dekker således store deler 

av den perioden vinyl gulvbelegg er brukt i Norge. Prøver av gulvbeleggene ble analysert av ALS eller 

Eurofins. Enkelte asbestanalyser er utført av Molab og EM-konsult.  

 

https://echa.europa.eu/da/substance-information/-/substanceinfo/100.079.497
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 Resultater 

I alt ble det tatt ut totalt 71 prøver av gulvbelegg og gulvlister fra ulike typer bygg og rom, fra hele 

landet. Gulvbleggene som ble undersøkt var fra perioden 1954 – 2010. Utvalget dekker således store 

deler av den perioden vinyl gulvbelegg er brukt i Norge. 

Det ble tatt prøve av og analysert i laboratorium: 

 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 

 

 

Figur 1  Vinyl gulvbelegg fra 1970 med asbest (krysotil), ftalater (DEHP = 70.700 mg/kg) og klorparafiner (MCCP 
= 20.000 mg/kg). Den brune vinyl gulvlisten bak er ikke prøvetatt. 
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 Hovedresultater 

Resultatet av analyse av de 58 vinylbeleggene (vinyl banebelegg og vinylfliser) er vist i figuren under. 

 

 

Figur 2  Fordeling av prøvetatte gulvbelegg på årtier. Klorparafiner i vinyl banebelegg er kun funnet i banebelegg 
fra 1970- og 1980-årene. Påviste klorparafiner i prøver fra 1950-, 1960- og 1990-årene er fra vinylfliser. 

 

Nedenfor følger hovedresultatene i kulepunkts form. 

● 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. 

● 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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● 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. 

● 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. Reultatene 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). 

● Linoleum som ligger under vinylbelegg inneholder klor; mest på oversiden (mot vinylen) og 

minst på under siden). 

● 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. 

 

Figur 3  Det er ikke funnet klorparafiner i fem av fem gummi gulvbelegg. Bildet viser den trolig mest utbredte 
typen gummi gulvbelegg; det som har femkronestore «knotter» og gjerne brukes i korridorer og trapper. 
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 Diskusjon og konklusjon 

Undersøkelsen har vist at det er stor sannsynlighet for klorparafiner i vinyl banebelegg fra 1980-årene 

(56 %), delvis også i vinyl banebelegg fra 1970-årene (25%). Det synes imidlertid ikke å være benyttet 

klorparafiner i vinyl banebelegg før 1970 eller etter 1990.2 

I vinylfliser ser det ut til å ha blitt benyttet klorparafiner helt fra 1950-årene og helt frem til i hvert fall 

langt ut i 1990-årene. 

Det ser ut til at både klorparafiner og ftalater migrerer ned i underliggende gulvbelegg, slik Figur 4 

viser. Migrasjonen er såpass stor at de underliggende beleggene i løpet av 20-30 år blir farlig avfall. 

Selv om mye klorparafiner migrerer ned i underliggende linoleumsbelegg vil så mye klorparafiner/ 

ftalater forbli i vinylbelegget at dette forblir farlig avfall. Det er å anta at konsentrasjonen av 

klorparafiner og ftalater i de to beleggene vil jevne seg ut mot en likevekt. Det er usikkert i hvilken grad 

migrasjon av ftalater krever tilstedeværelse av klorparafiner, for å kunne foregå. Det er ikke registrert 

migrasjon av klorparafiner ned i huntonitt. Det skal påpekes at denne migrasjonen, fra et gulvbelegg til 

et annet, kun er undersøkt i tre tilfeller (prøve 4, 6 og 8), og påvist i to av disse. Prøve nummer 8 er 

atypisk og det antas at laboratoriet har forbyttet klorparafinresultatene. Hvis dette igjen stemmer viser 

dette at migrasjonen av klorparafiner tar tiår. Hvis laboratoriet ikke har byttet om prøvene kan det 

være slik at det har ligget et klorparafinholdig vinylbelegg oppå linoleumen som har avgitt klorparafiner 

til linoleumen. Dette vinylbelegget har så blitt fjernet og et nytt vinylbelegg har så blitt lagt oppå 

linoleumen igjen. 

 

Figur 4  Migrasjon av klorparafiner og ftalater fra vinyl gulvbelegg til underliggende gulvbelegg (f.eks. linoleum) 

Vinyl banebelegg har tidligere i liten grad blitt undersøkt for innhold av asbest. I løpet av de siste 

årene har det imidlertid blitt vanligere å også få analysert vinyl banebelegg, ikke bare vinylfliser, for 

asbest. Undersøkelsen viste at det er stor sannsynlighet for asbest i vinyl banebelegg fra 1970-årene 

(60%), delvis også i vinyl banebelegg fra 1960-årene (25 %). Det skal påpekes at antall prøver som er 

analysert for innhold av asbest er begrenset, slik at det knyttes betydelig usikkerhet til sann-

synligheten. Norconsult har i andre prosjekter i de par siste årene fått analysert en del vinyl 

banebelegg for asbest. Reultatene av disse analysene viser imidlertid langt lavere treffprosent enn i 

denne «klorparafinrapporten»; anslagsvis mellom 5 og 10 %. 

Vinylfliser analyseres gjerne for asbest. Undersøkelsen viser at slike frem til 1980 inneholder asbest, 

men at de også i tillegg til asbest ofte inneholder klorparafiner. Hvorfor klorparafiner synes å ha vært 

den foretrukne mykneren i vinylfliser vites ikke. 

Vinyl banebelegg som ikke er prøvetatt leveres i dag gjerne til avallsmottak som farlig avfall med 

ftalater (avfallsstoffnummer 7156). Vinyl banebelegg som er miljøkartlagt og prøvetatt analyseres i dag 

normalt bare for ftalater, noe man da også vil få påvist, slik at vinylbelegget uansett vil være farlig 

avfall. Både ftalater og klorparafiner destrueres ved forbrenning, men destruksjon av klorparafiner 

skjer trolig ved høyere temperaturer enn destruksjon av ftalater. For at destruksjonen skal være 

                                                      
2 Usikkert årstall på prøve nr 64 
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fullstendig og at gulvbelegget registreres i riktig farlig avfallskategori er det viktig å vite om gulv-

belegget inneholder klorparafiner eller ikke. Ftalater finnes nesten alltid i vinyl gulvbelegg. Tidligere var 

det slik at vinyl gulvbelegg fram til 2000 var farlig avfall pga. innhold av ftalater [Amlo et al, 2010]. Vinyl 

gulvbelegg fra etter 2000 inneholder svært ofte ftalatene DIDP og DINP i store mengder, noe som gjør 

at også slikt vinylbelegg blir farlig avfall. Ftalatfrie vinylbelegg har de aller siste årene kommet på 

markedet. Utbredelsen av slik er imidlertid ikke kjent, og de har nok enn ikke nådd sin «rivealder». 

Asbestholdig gulvbelegg håndteres og disponeres som asbestholdig farlig avfall (avfallsstoffnummer 

7250), uansett om det også inneholder ftalater og/eller klorparafiner. Hvis et gulvbelegg i tillegg til 

asbest inneholder ftalater og klorparafiner leveres det gjerne som farlig avfall med asbest 

(avfallsstoffnummer 7250) men det opplyses i deklarasjonen at det er multiforurenset og i tillegg til 

asbest inneholder ftalater og klorparafiner. Da undersøkelsen viste at vinyl banebelegg fra 1960- og 

1970-årene relativt ofte inneholder asbest bør banebelegg fra den perioden analyseres for asbest 

hyppigere enn det i dag gjøres.  

På bakgrunn av de resultater undersøkelsen ga foreslår vi følgende «retningslinjer» for 

miljøkartlegging: 

 Vinyl gulvbelegg er nesten alltid farlig avfall uansett når det er produsert, pga. innhold av 

ftalater.3. Dette gjelder også vinyl gulvbelegg produsert etter år 2000. 

 Dersom en finner vinyl gulvbelegg er det sannsynlig at et eventuelt underliggende gulvbelegg 

er kontaminert med ftalater og/eller klorparafiner fra det overliggende vinylbelegget. Som 

miljøkartlegger må en da prøveta underliggende belegg eller definere begge belegg som 

øverste belegg. (Eventuelle andre helse- og miljøfarlig stoffer i underliggende belegg (f.eks. 

asbest og bly) er her ikke hensyntatt.) Det er ikke påvist smitte fra vinyl til underliggende 

huntonitt. 

 Vinyl banebelegg fra 1970- og særlig belegg fra 1980-årene bør analyseres for klorparafiner 

på grunn av at: 

o det er stor sannsynlighet (ca. 56%) for at vinyl gulvbelegg fra 1980-årene i tillegg til 

ftalater også inneholder klorparafiner. 

o det er ikke liten sannsynlighet for at vinyl gulvbelegg fra 1970-årene i tillegg til ftalater 

også inneholder klorparafiner (ca. 25%).  

 Vinyl banebelegg fra 1960- og særlig 1970-årene bør analyseres for innhold av asbest  

 

                                                      
3 Det er nå (2017) på markedet ftalatfrie vinyl banebelegg fra DLW. 
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Vedlegg 1 – Tabellarisk oversikt over alle prøvetatte belegg 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5150660   Dokumentnr.: MSB-01   Versjon: J01 

Miljøsaneringsbeskrivelse  |  Klorparafiner i gulvbelegg 

 

 

2017-10-06n:\515\06\5150660\5 arbeidsdokumenter\51 felles\klorparafiner i gulvbelegg komm kmull.docx 2018-01-16  |  Side 14 av 27 
 

 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5150660   Dokumentnr.: MSB-01   Versjon: J01 

Miljøsaneringsbeskrivelse  |  Klorparafiner i gulvbelegg 

 

 

2017-10-06n:\515\06\5150660\5 arbeidsdokumenter\51 felles\klorparafiner i gulvbelegg komm kmull.docx 2018-01-16  |  Side 15 av 27 
 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5150660   Dokumentnr.: MSB-01   Versjon: J01 

Miljøsaneringsbeskrivelse  |  Klorparafiner i gulvbelegg 

 

 

2017-10-06n:\515\06\5150660\5 arbeidsdokumenter\51 felles\klorparafiner i gulvbelegg komm kmull.docx 2018-01-16  |  Side 16 av 27 
 

 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5150660   Dokumentnr.: MSB-01   Versjon: J01 

Miljøsaneringsbeskrivelse  |  Klorparafiner i gulvbelegg 

 

 

2017-10-06n:\515\06\5150660\5 arbeidsdokumenter\51 felles\klorparafiner i gulvbelegg komm kmull.docx 2018-01-16  |  Side 17 av 27 
 

Vedlegg 2 – Bilder av gulvbelegg med klorparafiner4 

 

 

Prøve 3 (vinyl) og prøve 4 (linoleum), Sjursøya Gjødselslager  (Merkene på gulvet  er fra 

prøvetakingen og stemmer ikke overens med numrene i denne klorparafinrapporten.) 

Både vinylbelegg og linoleumsbelegget inneholder både klorparafiner og ftalater. 

                                                      
4 Det foreligger ikke foto av absolutt alle gulvbeleggene som inneholdt klorparafiner. 
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Prøve 5 (vinyl) og 6 (linoleum). Både vinylbelegg og linoleumsbelegget inneholder både klorparafiner 

og ftalater. 
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Prøve 7, vinyl gulvbelegg 

 

 

Prøve 12, vinyl gulvbelegg med klorparafiner 
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Prøve 20, rødt vinyl gulvbelegg med klorparafiner 
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Prøve 21, gulgrønt vinylbelegg med klorparafiner 

 

 

Prøve 22, lyst beige vinylbelegg med klorparafiner 
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Prøve 31, lysegrått vinylbelegg fra 1972, med klorparafiner og ftalater 

 

 

Prøve 35, svart vinyl gulvlist med klorparafiner og ftalater 
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Prøve 36, vinyl gulvbelegg fra 1981 med ftalater og klorparafiner. 

 

 

 

Prøve 47  Grå vinylflis fra 1954 (?) med klorparafiner. Inneholder ikke asbest. 
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Prøve 52, vinyl gulvbelegg fra 1970, med klorparafiner, ftalater og asbest. 

 

 

Prøve 55, grønn vinylflis fra 1962 med klorparafiner (SCCP = 5950 mg/kg, MCCP = 32900 mg/kg) og 

asbest. 
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Prøve 57, blå vinylflis fra 1957 med klorparafiner og asbest 

 

 

Prøve 61, gult vinylbelegg fra ca. 1980 med klorparafiner og ftalater 
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Prøve 62, grønn gummi (?) gulvmasse fra ca. år 2000 med klorparafiner (MCCP = 6110 mg/kg) 

 

 

Prøve 64, vinyl gulvbelegg i gymsal fra 1963 (?). Inneholder klorparafiner (MCCP = 38.800 mg/kg) og 

asbest. 
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Prøve 70, lysegrå vinyflis fra 1995 med klorparafiner (MCCP = 60.200 mg/kg) 

 

 

Prøve 71; mørkegrå vinylflis med klorparafiner (MCCP = 3240 mg/kg) 


