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Ændrede vilkår for brug af UF og MUF lime 

Pr. 1. januar 2016 strammes den europæiske klassificering af formaldehyd. 
Det betyder, at mærkningen af lime, der indeholder formaldehyd også 
ændres, selvom sammensætningen af produkterne er uændrede.

Den ændrede mærkning vil betyde, at I, på den type af 
melaminureaformaldehyd (MUF) og ureaformaldehyd (UF) lime, der 
indeholder formaldehyd i intervallet fra ca. 0.2 – < 1 % formaldehyd, efter 1. 
januar 2016 vil kunne se følgende farepiktogram på produkterne sammen 
med signalordet ”FARE” og faresætningen H350 ”Kan fremkalde kræft”:

For ureaformaldehyd (UF) lime, der indeholder formaldehyd i mængder på 
1 - 1.5 % vil følgende farepiktogrammer kunne ses sammen med 
signalordet ”FARE” og faresætningerne 
H350 ”Kan fremkalde kræft”
H341 ”Mistænkt for at forårsage genetiske defekter
H317 ”Kan forårsage allergisk hudreaktion”:

Det skal understreges, at de ændrede klassificeringer er et resultat af 
ændrede europæiske regler.

Hvad betyder ændringen i praksis for Jer?
Ændringen betyder, at UF og MUF limene pga. klassificeringen som 
kræftfremkaldende nu omfattes af Miljøstyrelsens regler om salg og 
opbevaring af gifte (Miljøstyrelsens klassificeringsbekendtgørelses kap. 5).

I praksis betyder det, at følgende vilkår som noget nyt skal opfyldes:

- Indsendelse af meddelelsesblanket 
Før en virksomhed fremadrettet kan købe UF og MUF lime skal der 
udfyldes en særlig meddelelsesblanket ”Meddelelse om kemiske 
stoffer og produkter”. Den kan ses her eller hentes i elektronisk 
udgave på www.virk.dk. 

Blanketten udfyldes (relevante punkter: 1-4 + 8-11) og sendes til det 
relevante Arbejdstilsynscenter, som påtegner, registrerer og 
returnerer blanketten. Meddelelsen vil gælde i 3 år og giver Jer ret til 
at besidde produktet. Ved en kontrol skal man kunne fremvise 
blanketten.
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- Korrekt opbevaring
Produkterne skal opbevares forsvarligt, under lås i giftskab eller 
giftrum, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i 
nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. I 
et sådant giftskab eller giftrum må ikke anbringes andet end meget 
giftige og giftige stoffer og blandinger. 

Dør til skab eller rum, hvori produkterne opbevares skal forsynes 
med følgende advarselstavle:

Produkterne skal opbevares i den oprindelige emballage eller i en 
anden tilsvarende emballage, der er mærket med produktets navn 
og faremærkning.

Uanset ovenstående kan disse lime opbevares i produktionsanlæg 
eller -systemer efter at ovenfornævnte meddelelse er indgivet til 
Arbejdstilsynet. Produktionsanlæg eller -systemer skal være mærket 
i henhold til Arbejdstilsynets regler om sikkerhedsskiltning og 
signalgivning.

Bemærk i Miljøstyrelsens regler om gifte er der også krav om udpegning af 
sikkerhedsansvarlig eller en pligt til anmeldelse af tyveri. UF og MUF 
limene omfattes IKKE af disse krav.

Særligt for giftige stoffer og blandinger, som også er 
kræftfremkaldende 
Den tidligere omtalte meddelelse giver jer kun tilladelse til at besidde 
produkterne. 

For at kunne anvende produkter, hvor formaldehyd er til stede i 
koncentrationer på > 0.1 %, skal der tages hensyn til de særlige 
bestemmelser, der findes i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 
foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og 
materialer (kræftbekendtgørelsen). 

Her er der imidlertid tale om eksisterende regler. 

 Formaldehyd i et produkt i mængder mellem 0.1 – 1%: Kapitel 2 –
almindelige bestemmelse om bl.a. håndtering af affald, recirkulering af 
luft etc.

 Formaldehyd i et produkt i mængder mellem 1 – 5%: §33: Anmeldelse -
arbejdsgange, arbejdsprocesser og -metoder m.v. anmeldes til det 
stedlige Arbejdstilsyn, hvor arbejdsprocessen m.v. agtes påbegyndt 
eller foregår.

Bemærk Arbejdstilsynets kræftbekendtgørelsen indeholder bestemmelser, 
der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af 
arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for 
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kræftfremkaldende stoffer eller mutagener. Dvs. tilsvarende regler gælder 
stort set også i de øvrige EU-lande.

Relevant lovgivning:
Klassificering af formaldehyd (europæisk-lovgivning)

6. tilpasning til CLP-forordningen

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0605&rid=2

Ændring til 6. tilpasning

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0491&from=EN

Miljøstyrelsens klassificeringsbekendtgørelse (giftmeddelelse og opbevaring: Kap. 4, §36, 

stk. 1 og stk. 3, §37)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138749#Kap5

Elektronisk meddelelse om kemiske stoffer og produkter

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/MST/Meddelelse_om_kemiske_stoffer_og_produkt

er

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved 

arbejde med stoffer og materialer (kræftbekendtgørelsen)

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-

908.aspx

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=67376
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