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Kära kund, 

Vi skriver till dig för att informera dig om faroklassificeringen av titandioxid, TiO2, som ett 
potentiellt cancerframkallande ämne kategori 2, vilket offentliggjordes den 18 februari 2020 i 
Europeiska unionens officiella tidning.  

Som ett resultat av klassificeringen måste färg- och ytbehandlingsindustrin märka sina 
produkter som innehåller titandioxidämnen senast den 1 oktober 2021.    

Bakgrund och omfattning  

TiO2 -klassificeringen har sin bakgrund i EU:s lagstiftning om klassificering och märkning 
(CLP) som syftar till att skydda arbetare och slutkonsumenter från farliga kemikalier. 
Titandioxid förekommer naturligt i en mängd olika berg- och mineralsandar och har använts 
säkert i över hundra år i många olika produkter så som i färg, konsumentprodukter och även i 
mat. Ämnet förekommer ofta i varor så som tandkräm, solkräm och läkemedel.  

I färger används titandioxid på grund av dess extraordinära vitnings- och UV-egenskaper, 
främst som ett vitt pigment i både industri- och konsumentfärger.  

En klassificering bör inte ses som ett förbud, utan snarare som en försiktighetsåtgärd. 
Förordningen föreskriver en ny faroklassificering för titandioxid. [i pulverform som innehåller 
1% titandioxidpartiklar eller mer med aerodynamisk diameter ≤ 10 μm]. 

Fasta blandningar (pulverfärg) som inte omfattas av klassificeringen, men som innehåller mer 
än 1 % av TiO2 (aerodynamisk diameter ≤ 10 mikrometer) skall ha följande varningstext på 
produkten: 

"Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.” 

Flytande blandningar (våtfärg) som innehåller mer än 1 % av TiO2 (aerodynamisk diameter ≤ 
10 mikrometer) skall ha varningstexten:   

"Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte spray eller dimma.” 
 
Teknos produkter 

 
Den titandioxid som tillförs Teknos produkter har en liten partikelstorlek men enligt våra leverantörers 
information agglomererar dessa, dvs håller ihop och bildar större partiklar. Våra egna och oberoende 
tester har bevisat detta, därför behöver TiO2 råvarorna inte klassificeras som potentiellt 
cancerframkallande. Vid tillverkning av färg, om det finns dispersion, förstörs dessa agglomerat och en 
TiO2 -innehållande färg kommer inte att märkas med faroangivelserna. 

 
Den uppdatering som behövs för Teknos produkter sammanfattas i tabellen nedan, säkerhetsdatablad 
och etiketter kommer att uppdateras i enlighet med den. 

 
 

Typ av färg TiO2 klassificering/märkning 
Våtfärg Varningsfras:  

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte spray 
eller dimma. 

Lacker Ingen 
Pulver: zink primers Ingen 
Pulver: övriga Varningsfras: Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. 

Inandas inte damm. 
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Konsekvenser för användare av industrifärg  

Pulverfärger och titandioxid förblir säkra att använda eftersom arbetare vid fabriker redan nu 
är skyddade mot små dammpartiklar genom nationell lagstiftning och EU-lagstiftning om 
arbetshälsa där applicering av pulverfärg med mask som motstår damm redan idag är ett 
normalt förfarande. Inga förändringar i appliceringsförfaranden eller säkerhetsprocesser 
behövs.    

Teknos säkerhetsdatablad kommer att ändras enligt klassificerings- och märkningsschemat och är 
tillgängliga för var och en av våra produkter. Säkerhetsdatabladen förklarar också noggrant den 
nödvändiga skyddsutrustning som behövs för varje produkt samt kontroller av miljöexponering. 
Reviderade säkerhetsdatablad skickas automatiskt till dig om du har köpt produkten under de senaste 
12 månaderna och har gett oss din e-postadress. Reviderade säkerhetsdatablad finns också på vår 
webbplats. 
 
Klassificeringen av färg som innehåller titandioxid som farligt avfall har diskuterats i EU. En översyn av 
EU:s vägledning för avfall förväntas, men har ännu inte publicerats. Eftersom avfallshantering också 
påverkas av nationella eller lokala myndigheter, vänligen följ alltid lokala regler. 
 
Konsekvenser för konsumenter och slutanvändare 

Slutkonsumenter eller yrkesmän som använder våtfärg kan inte utsättas för TiO2 -damm när 
det är bundet till färg eller bläck, det vill säga när slutprodukten används som färg. Men som 
en allmän försiktighetsåtgärd ska du alltid undvika att andas in spray eller dimma då du 
hanterar våta färger. 

Även om slipning av färg kan skapa damm, hamnar det inte i fria titandioxidpartiklar. Men som 
en allmän försiktighetsåtgärd bör man alltid skydda sig mot risken för att andas in någon form 
av damm oavsett om det är damm som uppstår av att man slipar eller sågar etcetera. Att 
använda andningsfilter rekommenderas alltid. 

Om du har några problem eller frågor relaterade till titandioxid, vänligen kontakta din lokala 
säljare.  

Med vänliga hälsningar, 

 

Teknos AB 


