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Hvorfor kalde tingene ved deres ret-
te navn, når man i stedet kan sløre
og skjule.

Hvis man betegner en bestemt
epoxytype som bispåe no l-A-d i g lyc i-
dylether, er der jo ikke en sjæ1, som
kan se det er epoxy.

Og så bliver alting meget lettere:
lngen krav fra arbejderne om
erstatningsstoffer og ingen
krav om kostbare
sikkerhedsforanstaltn i nger.

Det er konsekvensen af //'
to EF-direktiver.
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ffi;tr:
Tidligere skulle det tydeligt stå på alle epoxyprodukter, at de indeholdt
epoxy. Det skal det ikke længere. Kun hvis ordet epoxy i forvejen indgår
i det kemiske navn. Og det gør det kun sjældent.

Brugsanvisningen skal ikke længere være en del af advarselsetiketten.

Advarselsetiketten skal heller ikke længere indeholde oplysninger om
anmeldelse af produktet til arbejdstilsynet, godkendelse af brugsanvis-
ningen, evt. dispensationer og henvisning til gældende regler (de så-
kaldte A-sætninger).

Arbejdstilsynet vil heller ikke længere kunne påbyde supplerende risiko-
sætninger for kræft og allergi.

Samtidig har arbejdstilsynet besluttet, at alle spørgsmål om mærkning
hører under miljøstyrelsen. Det betyder, at arbejdstilsynet ikke længere
skal godkende advarselsetiketten. Tidl igere krævede arbejdsti lsynet 3/4
af etiketterne ændret. Det sker ikke længere. Leverandøten et alene an-
svarlig for udformningen af etiketten.

De samme forringelser gælder også for polyurethanprodukter, bortset
fra at de altid skal være mærket »lndeholder isocyanater".

Resultatet af EF-direktiverne er altså en kraftig forringelse af advarslerne
mod epoxy og polyuretan.

Kilder: Arbejdstilsynets vejledning nr. 8611979 om anmeldelse al epoxy-og polyurethanprodukter.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 al 17.9.80,
nr. 147 af 16.3.81, nr.565 og 566 at 14.10.83.



[#"*rne
fibage
Vi vil ikke acceptere, at EF bomber vor lovgivning fem år tilbage.

Vi vil ikke acceptere, at vore hårdt tilkæmpede regler om beskyttelse
mod kræftfremkaldende stoffer som epoxy, fejes bort af EF.

Vi kræver, at man skal kunne se på etiketten, hvad emballagen indehol-
der. Man skal kunne se at indholdet er epoxy eller polyurethan.

Det skal hedde epoxy og ikke bisphenol-A-diglycidylethere.

De nye EF-regler om mærkning af epoxy skal trækkes tilbage og de
danske regler skal igen gælde fuldt ud.
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Kdr besUed

om EPoxY

Vi. ved, at epoxy er kræftfremkardende, stærkt ailergi-fremkardende ogmistænkt for at være fosterskadende. Det mindste ,a"n t .n gåi" er, at gi-
ve os en mulighed for at tage vores forhordsregrer, når vi skarlvinges tir atarbejde med sådanne stoffer.

vi har. ingen murigheder for at reagere, når der står bispenor-A-digrycidyre-
ther eller noget andet volapyk på eliketten.

Derfor si ger aktionsgru ppen:

Lad os lasfsaetfe vore egne regler, som giver klar besked.
Sfop EFs røgslør over epoxy-produkterne.

udgivet februar 1984 af:

Aktionsg^ruppen Arbejdere Akademikere
c/o Benny Christensen
Arnesvej 44,2700 Brønshøj (01) 60 26 3S
i samarbejde med:
Samarbejdet mellem arbejdere og akademikere
Grønningen +, 8OOO Årnus b
(06) 12 32 00
Aktionsgruppen arbejdere akademikere
c/o lnger Bech, Oluf Baqersoade 41
5OOO odense 1OS1 rt Z6'ss"-'-- '

Arbejdsgruppen arbeidere akademikere
c/o Casper Steffensen,
SnedketrTømrerforbundet afd. 3.
Kayerødsgade 3Z-gg, SOOO Åtboro
(o8) 13 12 44

Folkebevægelsen mod EF,
Nørrebrogade 1BB, 22OO København N
(01) 37 20 66
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