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Mätning av hudexponering 

 

Bakgrund 
Isocyanat är en beståndsdel som används vid produktion av polyuretanhärdplast (PUR). Inom 

motorbranchen kan isocyanater finnas bl.a. i billack, kitt och lim, t.ex i bilglaslim.  

Diisocyanater kan vid upprepad exponering ge en allvarlig luftvägsallergi, s.k. isocyanatastma. 

Exponering via andningsvägarna har ansetts som den primära orsaken till sensibilisering och 

utveckling av isocyanatastma. Forskning, reglering och förebyggande arbete har nästan uteslutande 

fokuserat på luftburen exponering.  Under senare år har det dock förekommit en del publikationer 

relaterade till hudexponerng för isocyanater och betydelsen för sensibilisering. Huden är 

betydelsefull för exponering och sensibilisering, och forskning tyder på att enbart hudexponering kan 

leda till isocyanatastma.  Isocyanatastma har påvisats på arbetsplatser med minimal exponering via 

luften men med exponering för isocyanater på huden. I Sverige finns det dokumenterat bl.a. vid 

bilglasarbete. Studier har även visat på exponering för isocyanater på hud under skyddsutrustning vid 

arbete med sprutmålning på bilkarosser. Kontaktallergi har rapporterats efter exponering för 

diisocyanater på hud, men kan vara betydligt vanligare än de fåtal fall som finns beskrivna. Detta då 

symptomen är svaga, lapptester kan vara falskt negativa samt att hudproblem ofta inte beaktas vid 

astmautredningar.  

Kunskapen om exponering för isocyanater på hud är låg, vilket försvårar riskbedömning och därmed 

även effektiva åtgärder mot exponering. Syftet med den här studien är att kartlägga när, var och hur 

exponering för isocyanater kan förekomma vid yrkesmässigt arbete inom motorbranchen, samt att 

studera effektiviteten av den personliga skyddsutrustning som används. Kunskapen kommer att vara 

användbar vid riskbedömning och årgärder för minskad exponering. 

Hudexponeringsmätningar 
Mätning av hudexponering har gjorts med 

tapestrippingmetodik, vilket innebär att en tape 

sätts på huden efter arbetspasset/exponeringen 

och tas av efter en till två minuter. Med tapen 

följer då ett skikt av döda  hudceller från det 

yttersta hudlagret och den förorening som är på 

eller i det hudlagret.  

I projektet har hittils har 26 mätningar gjorts på 21 

arbetstagare vid 7 företag. De arbetsmoment som 

ingått där arbetstagaren hanterat isocyanathaltiga 

produkter är bilglasbyte, kittning, bilplastarbete 

och sprutmålning. Provtagning har gjorts efter 

respektive arbetspass/arbetsmoment med tape-

stripping-metodik på 3-8 olika positioner på 

huden. Olika mätpositioner kan vara fingertopp, handflata, handrygg, handled,arm, hals och panna. 

Isocyanater som funnits i produkter som använts har varit MDI (metylendifenyldiisocyanat), HDI 

(hexametylendiisocyanat), IPDI (isoforondiisocyanat), HDI isocyanurat (HDIIU) samt TITP (Tris(4-

isocyanatofenyl) tiofosfat).  



Kittning i hjulhus 

Bilplastarbete – applicering samt utjämning med fingrarna 

Tape-strippingproverna har analyserats med 

avseeende på MDI, HDI, IPDI, NDI 

(naftalendiisocyanat) och TDI (toluendiisocyanat) samt 

för en del prover även på TITP eller HDIIU.  

De isocyanater vi funnit i tape-strippingprover är IPDI, 

MDI och HDIIU. De uppmätta exponeringsnivåenra är 

övervägande låga, och 42% av mätningarna är under 

detektionsgränsen 1 ng/cm2. De högsta halterna som 

påvisades vid de olika arbetsmiljöerna var  535 ng/cm2 

(MDI) vid arbete med kittning vid bilkarossarbete, 116 

ng/cm2 (MDI) vid bilplastarbete, 60  ng/cm2 (IPDI) vid 

bilglasarbete samt 403 ng/cm2 (HDIIU) vid 

sprutmålning.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Med de arbetsmetoder som använts vid arbete med bilglas, bilplast och kittning, så föreligger 

minimal risk för luftburen exponering då de isocyanater som används är svåra att förånga. Det 

betyder att all exponering måste ske med direktkontakt mellan hud och isocyanatprodukt eller 

yta/verktyg som är förorenad med isocyanat. Med bra rutiner, som följs, och vid behov med 

skyddsutrustning, som t.ex. handskar, så kan risken för exponering minimeras.  

Det gemensamma för de mätningar som resulterade i halter över 10 ng/cm2 är att inga 

skyddshandskar användes och att händerna kom i direkt kontakt med isocyanatprodukter, av misstag 

eller medvetet. Det betyder att med användande av handskar så skulle den exponeringen sannolikt 

helt kunnat undvikas. För de arbetstagare som använde engångshandskar och som använde fingrarna 

vid applicering av spackel eller lim så kunde ingen hudexponering innanför handskarna påvisas.  

 

 



Bilglasarbete, primning och applicering av bilglaslim 

Montering av frontruta på bil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid ett tillfälle under arbete med bilglaslimning fick arbetstagaren, som inte använde 

skyddshandskar, lim på fingrarna och han använde även ett finger för att rätta till limsträngen. 

Limmet, som är svart, innehåller stora mängder pigment, vilket innebar kraftig svärtning på fingrarna. 

Direkt efter limningen rengjordes händerna noggrant så att inget pigment syntes. Vid den 

efterföljande hudexponeringsmätningen kunde en isocyanathalt på 28 ng/cm2 påvisas, vilket är så 

pass lågt att det troligen inte innebär ökad risk för allergi, även om exponeringen bör helt undvikas 

genom att använda skyddshandskar. Men exemplet visar att, även om isocyanathaltig komponent 

som t.ex lim kommer på huden, så kan en noggrann rengöring miska riskerna. I det här fallet 

underlättades rengöringen på grund av att det svarta pigmentet visade hur effektiv rengöringen 

varit. 

Merparten av arbetstagarna 

använde inga handskar, men 

arbetade på ett sådant sätt att 

huden inte blev exponerad för 

isocyanater. Noterbart är att de 

moment som innebar risk för 

exponering enbart varade några 

få minuter per tillfälle och att 

dessa moment vid vissa 

verksamheter endast förekom 

någon enstaka eller några få 

gånger per dag, som t.ex vid 

bilglasarbete. Vid kittningsarbete 

förekom dessa riskmoment mer 

sällan och på de arbetsplatser vi besökte användes isocyanatbaserat kitt så pass sällan som högst 

någon gång per vecka för den enskilde arbetstagaren. Isocyanatbaserat kitt användes endast vid 

garantireparationer då biltillverkaren så krävde, i annat fall användes isocyanatfria alternativ. Vid 

bilplastarbete förekom hantering av isocyanatbaserade komponenter som lim och spackel mer 

frekvent, även om de moment då dessa komponenter användes var relativt kortvariga, några få 

minuter per tillfälle. 



Sprutmålning med användning av 

helmask och skyddsdräkt 

Sprutmålning med användning av 

halvmask och med bristfällig 

skyddsutrustning 

För de som arbetar med sprutmålning finns risk för 

isocyanatexponering vid två olika moment, dels 

tillblandning av färg och dels vid sprutmålningen. 

Vid tillblandning av färg är det minimal risk för 

exponering via luften, medan det däremot finns risk 

för hudexponering efter direktkontakt mellan hud 

och isocyanatprodukt eller yta/verktyg som är 

förorenad med isocyanat. Alla som arbetade med 

sprutmålning använde engångs skyddshandskar, 

vilket ger bra skydd under förutsättning att 

handskarna inte används för lång tid och att bra 

rutiner för att ta av och på handskarna används.  

 

 

 

 

Under sprutmålning finns risk för exponering via luften 

då aerosoldimma kan bildas, men här användes alltid 

andningskydd, vilket ger ett bra skydd. Risk finns 

emellertid för deponering av aerosolpartiklar på bar 

hud. Två av sprutmålarna bar halvmask, varav en med i 

övrigt bristfällig skyddsutrustning (se bild), men 

mätningar på bar oskyddad hud (panna, arm och hals) 

av de isocyanater som har svenskt gränsvärde, gav som 

mest 1 ng HDI/cm2, vilket är lika med 

detektionsgränsen. Detta styrks av tidigare erfarenhet 

att flertalet mätningar av isocyanater i luft (aerosoler) 

visar att det oftast är mycket låga halter vid 

personburen mätning i sprutbox. Anledningen till detta 

är att den isocyanat som används inte är HDI som monomer utan en HDI-trimer, HDI isocyanurat 

(HDIIU). Den ska betraktas som en isocyanat med samma gränsvärde i ppm som diisocyanater. De 

mätningar som tidigare gjorts har enbart fokuserats på de namngivna diisocyanater som har svenskt 

gränsvärde.  Analys av HDIIU i proverna från sprutmålning ett medianvärde på 45 ng/cm2 och ett 

högsta värde på 403 ng/cm2. De högsta nivåerna var alla från arbetstagare som använde bristfällig 

skyddsutrustning och hade oskyddad hud, se bilden ovan. 

En bedömning av risker med de exponeringsnivåer som är uppmätta är inte lätt då det inte finns 

tillräckligt med studier av dessa risker. Klart är att nivåer som överskrider 500 ng/cm2 troligen kan 

vara tillräckligt för att kunna utlösa en överkänslighet mot isocyanater. För personer som har 

utvecklat överkänslighet kan lägre nivåer vara tillräckligt för att kunna utlösa allergiska reaktioner.  

  



Slutsatser och rekommendationer 
I de här arbetsmiljöerna är det en stor variabilitet i exponeringen. Det är oftast inte någon 

exponering, men vid enstaka tillfällen blir det höga exponeringsnivåer. 

Vid arbete med bilglas, bilplast och kittning, så föreligger minimal risk för luftburen exponering av 

isocyanater. Den exponering som påvisats i dessa arbetsmiljöer beror dels på att arbetstagarna inte 

har använt skyddshandskar och dels på slarv. Det kan vara medvetet, som att med oskyddade fingrar 

rätta till en limsträng eller kittmassa, eller av misstag, t.ex vid placering av en ny ruta då fingrar 

oplanerat kommer i kontakt med limsträng. Användning av skyddshandskar minskar risken för 

exponering, men det är viktigt med bra rutiner för att ta av och på handskar så att oavsiktlig 

exponering undviks. I dessa arbeten, med bilglas, bilplast och kittning, så är det ofta endast under 

korta arbetsmoment, oftast kortare än tio minuter, som det finns risk för exponering. Det innebär att 

tunnare engångshandskar av t.ex nitril eventuellt kan ge ett bra skydd. Men här är det av stor 

betydelse vilken isocyanat och vilken handske som används. Preliminära tester visar att vissa 

handskar, även av nitril, inte klarar av mer är 2 minuter för HDI, medan det däremot för går att 

använda nitrilhandskarna minst 10 minuter vid hantering av HDIIU. Vi kommer att studera detta 

ytterligare.  Om det ändå av misstag hamnar isocyanathaltig produkt på huden så kan en omeddelbar 

och noggrann rengöring betydligt minska exponeringen. Vid applicering av bilglasprimer på det sätt 

som visas på bild i rapporten kommer fingrarna att befinna sig nära den isocyanatbaserade primern. 

Risken för oavsiktlig kontakt ökar då och vi rekommenderar därför att handskar används även  vid 

det här momentet. 

För den som arbetar med sprutmålning är riskbilden lite annorlunda. Ofta används isocyanatbaserad 

färg med jämna mellanrum under hela arbetsdagen vilket har betydelse vid val av, och rutiner för, 

hantering av skyddsutrustning. Här bör t.ex genombrottstider ligga till grund för val av 

skyddshandskar och rutiner för hur ofta handskarna byts.  Vid tillblandning av färg och rengöring av 

utrustning är risken för luftburen exponering minimal, medan det däremot är viktigt med 

skyddhandskar och rutiner för att ta av och på skyddshandskarna. Vid sprutmålning blir risken 

uppenbar för luftburen exponering. Rekommendationen blir därför att alltid använda målardräkt och 

helmask vid sprutmålning av isocyanatbaserad färg även om den isocyanat som förekommer inte 

finns med på den svenska gränsvärdeslistan. 

Tack 
Ett stort tack till de arbetstagare som vi gjort exponeringsmätningar på,  företag som medverkat  

samt till AFA Försäkring som finansierat studien. 
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