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Oversigt 

Hvad er flammehæmmere? 
Hvilke problematiske flammehæmmere bruges i E-
produkter? 
Hvor stort er importproblemet? 
Hvorfor er disse flammehæmmere problematiske? 
Hvordan udsættes miljøet, og hvad betyder det? 
Hvordan udsættes vi selv for flammehæmmerne? 
Hvad betyder dette for sundheden? 
Konklusioner  



Hvad er flammehæmmere? 
 

Stoffer, der tilsættes brændbare materialer af 
kunststoffer, så artikler lavet heraf vanskeligt 

antændes ved kontakt med fx cigaretgløder eller 
tændte stearinlys.  

 
For elektriske artikler skal flammehæmmere også 

forhindre kortslutningsbrande. 
 



10.0 

http://www.marketresearchstore.com/news/global-flame-retardant-
chemicals-market-set-for-rapid-123 An average annual growth rate of 5.4%,  



De vigtigste stoftyper: 

DEFRA 2010 



Flame Retardant Consumption by Region in 2007 
Figures are in 1000 tons, with a total of 1.8 mio. metric tons 

1000 Tonnes

http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2011/Mai/Assessment-of-the-consumption-of-HBCDD-in-EPS-and-XPS-in-conjunction-with-national-fire-
requirements/  



Hvor bruges 
flammehæmmere? 

En EU rapport angiver omkring 700 specifikke anvendelsesområder.  

De vigtigste: 

Tekstiler 

Møbelskum og møbelpolstring 

Byggeri og andre konstruktioner 

Transportsektoren 

Elektronik og elektriske apparater 
 

Arcadis. Identification and evaluation of data on flame 
retardants in consumer products, 2011. EU Contract number 
17.020200/09/549040 



TRIS sagen 
Problemstillingen med farlige 
flammehæmmere blev åbenbar i 
1977, da USA indførte et forbud 
mod at anvende flamme-
hæmmeren: 
 
Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat  

i børnetøj.  
 

Det blev især brugt i børnenattøj 
af nylon for at forhindre en 
cigaretglød i at antændte tøjet, 
når forældre skulle sige godnat. 

 

TRIS (TDBPP) 



TRIS sagen 
Restlageret af børnetøjet med 
TRIS blev eksporteret fra US til 
Frankrig. Da dette blev opdaget, 
fik vi også et TRIS forbud i 
Europa i 1979. 
TRIS, som kunne trænge 
gennem huden, var mutagent i 
Ames-Testen og er senere blevet 
klassificeret som carcinogent. 
En af forskerne bag opdagelsen 
var Arlene Blum, som stadig er 
aktiv. 
 



Arlene Blum 
er nu en ældre dame, som stadig dyrker aktiv bjergbestigning i 
Himalaya. 
I 2008 grundlagde hun NGO organisationen: ”Green Science Policy 
Institute” i Berkeley,  Californien: http://greensciencepolicy.org/ 
Hun har været meget involveret i at få de farlige flammehæmmere ud 
af forbrugervarer I USA, og hun ledede den succesfulde kamp mod 
California standard TB117, som krævede en unødig tilsætning af 
flammehæmmer til PUR møbelskum.  

Nu er hendes fokus ændret til anvendelse af flammehæmmer i 
byggeriet og i elektriske artikler samt anvendelse af polyfluoralkyl-
forbindelser. 
De holder deres årlige Flame Retardant Dilemma and Beyond møde 
den 12. februar ved UC Berkeley. 



Nytter flammehæmmere?  
Flammehæmmere hjælper 
ikke noget, hvis materialet 
udsættes for en meget 
kraftigere antændelseskilde 
som fx en svejseflamme 
eller en bygningsbrand. 
 

Chicago Tribune, May 6, 2012 
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I så fald vil branden 
udvikle mere giftige gasser 
(HBr, COBr2 og 
PBDF/PBDD) end uden 
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(HBr, COBr2 og 
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Stec & Hull. Energy and Buildings 2011;43:498-506 

Chicago Tribune, May 6, 2012 21-23. marts 2016 
arrangerer  prof. 
Richard Hull’s 
forskningsgruppe 
konferencen:  
”Fire Toxicity 2016” 
på University of Central 
Lancashire (UCLAN), i 
Preston, UK. 

https://www.eventbrite.com/e/firetox2016-tickets-
20778598347?utm_campaign=FireTox2016+NEW&utm_medium=email
&utm_source=emailCampaign&utm_content=  



Hotel fire in 
Singapore 

16 July, 2012 
 

Blaze caused by 
sparks fleeing 

into EPS boards 
during 

construction 
work at first 

floor of the hotel. 
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Flammehæmmere i EEE 
Average composition of E&E equipment 



Hvilke problematiske 
flammehæmmere findes i 

EEE-produkter? 

Bromerede flammehæmmere (BFR)? 
Internationale konferencer hvert andet år. 

April 2015 - BFR2015 Beijing, China 
May  2017 - BFR2017 York, UK 

http://bfr2017.co.uk/  



Flammehæmmere i EEE 
Til ”kabinetter” for forbruger- og kontorelektronik 
anvendes ofte high-impact polystyren (HIPS), hvortil bl.a. 
decaBDE, EBTBP og HBCDD anvendes. 
Også anvendt er acrylonitril-butadien-styren (ABS) evt 
blandet med andre polymere. Her var octaBDE tidligere 
meget brugt. 
Til laminat printplader af glasfiberforstærket epoxy 
indbygges tetrabrombisphenol A (TBBP-A) i polymeren. 
Til laminat printplader af papirarmeret phenolharpiks 
anvendes TBBP-A additivt. 
Til andre indre dele anvendes bl.a. PET/PBT med 
decaBDE og andre BFR. 
+ Metaloxid synergister, Sb2O3 



Polybromerede diphenylethere 
(PBDE) 

Den generelle strukturformel for PBDE. X og Y er tal 0-5. 

Der er teoretisk 209 congenere med forskellige egenskaber. 

Det er stabile, faste, lavflygtige stoffer, der er uopløselige i 
vand, men de er lipophile og kan iblandes polymere som 
additive flammehæmmere. 



Polybromerede diphenylethere 
(PBDE) 

Typiske indhold i de tre vigtigste tekniske produkter: 
 
 
 

 

Teknisk 
produkt 

Brom-
indhold 

Indhold af 
stofgrupper 

Vigtigste 
congenere 

PentaBDE 71% 50-60% pentaBDE 
24-38% tetraBDE 
4-8% hexaBDE 

BDE-47 
BDE-99 

OctaBDE  79% 31-35% octaBDE 
44% HeptaBDE 
10-12% hexaBDE 
9-11% nonaBDE 

BDE-183 

DecaBDE 83% 98% decaBDE 
< 3% af 
hovedsageligt 
nonaBDE 

BDE-209 

BDE-99 

BDE-209 

BDE-183 



Tetrabrombisphenol A (TBBPA) 

Derivat af det hormonforstyrrende stof bisphenol A. 
Hydroxygrupperne kan være substituerede fx glycidylethere. 
Den vigtigste bromerede flammehæmmer.  Det er et fast, ikke-
flygtigt stof, der er mere vandopløseligt end PBDE. 
Er reaktivt og indgår i polymere epoxy printplade- og chip 
materialer sammen med bisphenol A . 
Kan dog også benyttes additivt i andre polymere, fx ABS, PS, PET, 
hvorfra det kan afgives som for de andre additive BFR. 
Er under vurdering i REACH. DK lead country! 



Hexabromcyclododecan 

Tolvleddet cycloalkan 



Hexabromcyclododecan 

Akronym: HBCD?? 



Hexabromcyclododecan 

Korrekt akronym: HBCDD 



 

   

HBCD or HBCYD 
CAS no. 3194-55-6 

Molecular Formula: C10H14Br6 
Molecular Weight: 613.6 

Also flame retardant! 

HBCDD 
CAS no. 25637-99-4 

Molecular Formula: C12H18Br6 
Molecular Weight: 641.7 

1,2,3,4,7,8-Hexabromocyclodecane 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane  



HBCDD has a complicated chemistry 
There are 64 possible structures, of which 16 HBCDD stereoisomers 
exist, including six pair of enantiomers (mirror structures).  
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HBCDD has a complicated chemistry 
There are 64 possible structures, of which 16 HBCDD stereoisomers 
exist, including six pair of enantiomers (mirror structures).  



α-HBCDD  
10-13 % 

-HBCDD  
1-12 % 

-HBCDD 
75-89 % 

At the technical manufacturing processes racemic 
mixtures of mainly the diastereomers α-, - and -
HBCDD are formed with typical percentage ranges:  

HBCDD has a complicated chemistry 



TRANSFORMATIONS OF HBCDD 

At temperatures from above 160oC and independent of 
starting isomeric composition technical HBCDD is 
subject to thermal rearrangement resulting in a specific 
changed mixture of the three isomers: 

 
α:  10 - 13 %           78 % 

:    1 - 12 %           14 % 
:   75 - 89 %            8 % 

 
The dominance of the α-isomer at higher temperatures 
shows that the α-isomer is most thermodynamic stable. 
 

Peled et al. 1995; Neeb et al. 2008 



HBCDD egenskaber 

HBCDD forekommer som et hvidt pulver, men de enkelte 
isomere kan også danne flotte krystaller. 

 

HBCDD er ikke særligt flygtigt og har ingen lugt.  
Det er uopløseligt i vand men opløselig i organiske 
opløsningsmidler (lipophil). Log Kow = 7,9. 
Bruges bl.a. i HIPS 
Stabiliteten af de enkelte isomere er forskellig: 



Produktion af bromerede flammehæmmere i 2000 
 

HBCDD

PentaBDE 

OctaBDE 

Tetrabrombisphenol A 
(TBBPA) 

DecaBDE 

tons 



Produktion af bromerede flammehæmmere efter 
2000 

HBCDD

PentaBDE 

OctaBDE 

Tetrabrombisphenol A 
(TBBPA) 

DecaBDE 

Tons 



Øget produktion og anvendelse af HBCDD 

Chen et al. EST 2011 



Andre bromerede 
flammehæmmere i EEE 

Ethylenbis(tetrabromphthalimid) (EBTBP) 
For HIPS i elektronik kabinetter. LogKow = 9,8. PBT stof i REACH 

1,2-Bis(2,4,6-tribromphenoxy)ethan (BTBPE) 
For ABS i computer, TV kabinet, mobiltelefon 
Fundet i husstøv. Log Kow = 8,31- 9,15? 



Andre bromerede 
flammehæmmer i EEE 

2,4,6-Tris(2,4,6-tribromphenoxy)-1,3,5-triazin (TTBP-TAZ)  
Fundet i plast for elektroniske produkter fremstillet siden 2012. 
LogKow = 12,97. 

 Ballesteros-Gómez A, de Boer J, Leonards PEG. A Novel Brominated Triazine-based 
Flame Retardant (TTBP-TAZ) in Plastic Consumer Products and Indoor Dust. Environ 
Sci Technol 2014; 48 (8): 4468–4474. 

1,2-Decabromdiphenylethan (DBDPE) 
Bruges i HIPS, ABS m.m. Fundet i husstøv. 
LogKow = 11,1 



Hvor stort er import problemet? 
Formentligt meget stort. Der er så vidt vides ingen produktion af 
flammehæmmere i DK, men flammehæmmere vil blive importeret indeholdt 
i plastråvarer og i artikler bl.a. fra Kina. 

I MST EP 494 (1999) blev det danske forbrug af BFR  i 1997 anslået til 300-800 
tons og heraf 70% i EEE.  

Det blev også anslået at importen af BFR i plast råvarer var 260-390 tons, og 
at 90% af de producerede færdigvarer/artikler blev eksporteret. 

Import af BFR i færdigvarer/artikler blev anslået til 70-290 tons. 

COWIs massestrømanalyse anslog desuden, at der blev genereret fast affald 
med 260-560 tons flammehæmmere, men at der kun slap <2 tons ud til 
miljøet. 

Med den voldsomme udvikling i forbrugerelektronik siden 1997, må man 
formode, at importmængden er langt større nu, men også at det i høj grad er 
andre flammehæmmere, der bruges nu. 

Da der ikke er deklarationspligt er det umuligt at få et overblik. 



Hvorfor er disse bromerede 
flammehæmmere problematiske? 

Er POP/PBT stoffer. 
Emitteres til naturen med lang leve- og opholdstid. 
Emission fra affaldsbortskaffelse og genanvendelse af E-
waste, selvom stoffer er forbudte. Legacy. 
Bioakkumuleres i organismer og opkoncentreres 
(biomagnificeres) i naturens fødekæder. 
Arbejdsmiljøproblemer i hele livscyklus. 
Afdampning og støv fra artikler indendørs, specielt af 
additive BFR’er. Kravlebørn? 
Forurening af levnedsmidler og modermælk. 
Sundhedseffekter? Hormonforstyrelser m. m.?  
 



Hvordan udsættes miljøet, 
og hvad betyder det? 

 
Kilder, niveauer og udvikling med 

tiden 



Tidsmæssig ændring af koncentrationer af 
pentaBDE, decaBDE og HBCDD i et sediment fra  

Lake Greifensee, Schweiz  

Gerecke et al. CHIMIA 2008; 62 
(5): 352–357 



Concentration of some new and old flame retardant in 
ambient air (pg/m3) in 2011 in Southern Bavaria, Germany 
Chemical Min Max Annual mean n > LOQ 

BTBPE (1,2-Bis(2,4,6-
tribromophenoxy]ethane) 

<0.01 0.24 0.22 4 of 15 

HBB (Hexabromobenzene) 0.07 0.75 0.26 15

PBEB 
(Pentabromoethylbenzene) 

<0.01 0.35 0.06 3 of 15 

PBT (Pentabromotoluene) <0.06 1.3 0.60 14 

p-TBX (2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene) <0.02 0.29 0.06 4 

DBDPE 
(Decabromodiphenylethane) 

<1.8 5.7 2.2 10 

HBCDD 2.6 13 6.9 14 

BDE-209 <0.42 18 2.1 10 

Σ7PBDE 0.85 2.2 1.7 13 

Harder et al. Poster, SETAC-EU, 2012 



Variationer af BFR luftkoncentrationerne 
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Shaw et al. Sci Total Environ 2009; 407: 3323-3329 



BFR i ål fra Scheldt floden i 
Belgien 

Goemans et al. Organohalogen 
Compounds 2007; 445-448 



CHANGES IN ISOMERIC COMPOSITION 
OF HBCDD THROUGH THE FOOD CHAIN 
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Leslie et al. Poster, SETAC Europe, 2004 



Invertebrates                       Forage fish                      Top predator

HBCDD biomagnification in a Lake Ontario  
food chain 

Tomy et al. Environ Sci Technol 2004;38: 2298-2303 



BFR i æg fra vandrefalk i Sverige 
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Udvikling i gennemsnits koncentrationen 
af Σ9PBDE i marsvin strandet i UK 
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Law et al. Environ Sci Technol 2010; 44: 4447-4451  



TIME TREND OF HBCDD IN BLUBBER OF 
STRANDED UK HARBOUR PORPOISES 

Law et al. EST 

2006;40:2177-2183  

TBBP-A: 
< 4 – 35 
ng/g fedt 
Ingen 
stigning 



TIME TREND OF HBCDD IN BLUBBER OF 
STRANDED UK HARBOUR PORPOISES 

Law et al. 2008  



Trend of BDE-47 in bivalves (mussels etc.)  
from the San Francisco  Bay 

The major manufacturer of PentaBDE and OctaBDE ceased production in 2006, and production 
of DecaBDE was phased out in 2013. 

Sutton et al. Environ Sci Technol 2014; 49: 777-784. 



The filled dots are median values Vorkamp et al. EST 2011; 45:1243-1249 

Only α-isomer 
 
Annual increase of 
6.1% 
 
Low levels? 
Yes! 
 
At Svalbard seal 
levels are 4x. 
 
Levels in wildlife in 
Europe and USA are 
much higher. 

O l iO

Time trend study on HBCDD in 
ringed seals from East Greenland 



Vorkamp et al. EST 2011; 45:1243-1249 The filled dots are median values 

Time trend study on HBCDD in 
ringed seals from East Greenland 



BFR i isbjørne fra Grønland 

Bromeret 
flammehæmmer 

BTBPE BDE-47 α-HBCDD ΣPCB 

Middelkoncentration 
(ng/g ww) i fedtvæv 

0,1 17,2 27,4 11.390 

Vorkamp K et al. Environ Pollut 2015; 196: 284-291 



HBCDD er i stigende grad blevet brugt som 
alternativ til PBDE i HIPS i kabinetter til 
elektronik. 
HBCDD er målt i jord rundt om et E-waste 
anlæg i Kina i op til 10 ng/g dw. 
Beregninger har vist, at E-waste anlægget i 
Sydkina i alt har forurenet den omliggende 
jord med 1,8 tons HBCDD. 

HBCDD i E-waste 



HBCDD in E-waste 



BFR i E-waste 

Koncentrationen af 
Σ18PBDE i frøer 
indsamlet i nærheden 
af et E-waste anlæg i 
Kina blev målt  

o I muskel: 2,3 ng/g ww 
o I lever: 7,2 ng/g ww 
o I æg: 22 ng/g ww 

 
 

HBCDD blev påvist i 
forhøjede 
koncentrationer i et 
vandløb ved et E-waste 
anlæg 

• I sediment: 14 ng/g 
tørvægt 

• I tre ferskvandsfiskearter 
var koncentrationerne: 
186-1781 ng/g fedt. 

 
Zhang et al. Chemosphere 2009;76:1572-1578 Wu et al. EST 2009;43:5210-5216 



Hvordan udsættes vi selv 
for flammehæmmerne? 

 



MADEN ER EN VIGTIG KILDE TIL 
BEFOLKNINGENS BFR EKSPONERING 

Det gælder generelt, at fødevarer, specielt fede fisk og 
havpattedyr, kan være en vigtig kilde til indtagelse af 
lipophile POP-forureninger, herunder BFR’er.  
Det fremgik af tidligere slides, at BFR niveauerne i fede 
fisk kan være betydelige. 
For de fleste BFR’er er optagelsen i mave-tarm kanalen 
næsten fuldstændigt. 
Da der stort set ingen metabolisme sker og udskillelsen 
af kroppen er minimal, så vil koncentrationerne af 
stofferne i fedtdepoterne vokse med alderen. 
 



PBDE i E-waste 



Husstøv er ligeledes en vigtig kilde til 
BFR udsættelse 

• En undersøgelse fra Belgien viste at udsættelse for 
HBCDD via indtagelse af støv – men ikke maden - var 
korreleret med HBCDD koncentrationen i 
befolkningens blod serum. 

Roosens et al.  EHP 2009;117:1707-1712 

De samme var tilfældet for pentaBDE i en 
undersøgelse fra USA.  

Watkins et al. EST 2012; 46:1192-1200 2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether (BDE-99) 



Indendørs eksponering 

http://greensciencepolicy.org/ 



HBCDD IN VACUUM CLEANER DUSTS  
Place No. of 

samples
Range Mean Median Distribution 

of isomers 
(%)

Birmingham, UK, home

Birmingham, UK, office
UK office and homes
Belgian offices / 
homes
Offices in the EU

US homes
Austin, USA

Toronto, Canada

et al. 



Comparison of HBCDD in indoor air 
and vacuum cleaner dust in two 

houses in Japan 
Unit House A House B 

Outdoor air pg/m3 at 20oC 15 13 

Indoor air    pg/m3 at 20oC 160-280 7-10 

Indoor dust pg/g 13000 140 

et al. 

En undersøgelse af 38 husstande i Wisconsin fandt et indhold af 
Σ8PBDE i støv på 466 - 46.883 ng/g, med et gennemsnit på 5.651 
ng/g. Omkring en tredjedel var decaBDE. 
 

Imm et al. EHP 2009;117:1890-1895. 



Estimerede emission rates til støv 
effekt af udskiftning af PC’er på universitet kontor 

Σ7PBDE til støv
 
1. Gamle PC’er:  
 35 ng/time eller  
 dagligt:175 ng/m2 gulvareal 
 
2. Nye PC’er:  
 5,4 ng/time eller 
 dagligt 25 ng/m2 gulvareal 

 Zhang M et al. Environ Sci Technol 
2009; 43: 2845-2850 



Bilkørsel giver højere 
eksponering 

En undersøgelse i Michigan af BFR eksponeringen i 12 
hustande, deres garager og biler viste at bilstøv indeholdt 

mest Σ21PBDE. 

BFR Hus 
støv 

Garage 
støv 

Bil 
støv 

Inde 
luft 

Garage 
luft 

Ude luft Luftpartikler (PM) i 
Bolig Garage Udenfor 

ng/g (median pg/m3 (median) 

Σ21PBDE 21000 2600 28000 3200 1200 550 530 400 370 
TBBP-A 57 16 28 7 4 1 13 1 3 

Batterman et al. EST 2009;43:2693-2700 

Luften i nyere biler er mest forurenet! 

Mandalakis et al. EST 2008;42:6431-6436 



SMÅ BØRN ER SÆRLIGT UDSATTE 
for BFR både fra maden og fra støvet 

En undersøgelse fra Flandern af 
indtagelsen af HBCDD viste, at 
aldersgruppen mellem 1 og 3 år 
var mest udsat med en estimeret 
daglig indtagelse (EDI) på 7 ng 
HBCDD per kg lgv.  
 
Nyfødte og voksne havde EDI’er 
på respektive 3 og 1 ng per kg 
lgv. 

Roosens et al. 2010 



SMÅ BØRN ER SÆRLIGT UDSATTE 
for BFR både fra maden og fra støvet 

Små børn er udsat for mere husstøv og 
dermed BFR bl.a. ved hånd-til-mund 
indtagelse. 
 
En undersøgelse fra USA viste, at median 
hånd-til-mund indtagelsen af ΣPBDE var 
henholdsvis: 

Barn > 4 år = 1380 ng/dag 
Voksen = 154 ng/dag 

 
Undersøgelsen viste data om indtagelse 
af ΣPBDE med kosten fra andre 
undersøgelser: 

Barn > 4 år = 29 ng/dag 
Voksen = 39 ng/dag 
Spædbarn = 1800 ng/dag med 
modermælk Stapleton et al. EST 2008;42: 3329-3334 



BFR i modermælk (2011) fra 
Beijing, Kina 

BFR Gen. koncentration  Max.  koncentration 
ng/g fedt 

TBBP-A 0,41 12,46 

HBCDD (89% α-isomer) 4,29 78,28 

ΣPBDE (89% BDE-209) 11,02 131,05 

Shi et al. Sci Total Environ 2013;452-453: 10-18 



Trend af PBDE i svensk 
modermælk, 1980-2004 
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TIME TREND OF HBCDD IN HUMAN MILK 
FROM STOCKHOLM, SWEDEN, 1980-2010 
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PBDEs in blood serum of 24 matched mothers 
and their 11-15 months old toddlers  

The median concentrations of individual polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) ranged from 
0.036 to 0.95 ng/g lipid in mothers and from 0.057 to 1.5 ng/g lipid in toddlers.  
BDE-153 was the predominant congener in mothers and BDE209 in toddlers. 

Sahlström et al. Environ Sci Technol 2014;48(13): 7584-7592. 



Hvad betyder dette for 
sundheden? 

 
En spansk undersøgelse tyder på, at 

indtagelsen af PBDE med modermælken kan 
have en svag påvirkning på hjernens 

udvikling hos den nyfødte. 
 

Gasco et al. EHP 2012; 120: 1760-1765 



Sundhedseffekter 

Generelt har de bromerede flammehæmmere en lav 
akut giftighed, men der er en række potentielle 
langtidsvirkninger. 
De bromerede flammehæmmere er mere eller mindre 
hormonforstyrrende. Især kan skjoldbruskkirtlen påvirkes.  
Desuden kan stofferne skade udviklingen af 
centralnervesystemet før og efter fødslen med 
ændringer i spontanitet, indlæring og hukommelse. 
For pentaBDE, decaBDE og TBBP-A er der påvist en 
kræftfremkaldende effekt i forsøgsdyr. 



Konklusioner 
1. De bromerede flammehæmmere er de mest problematiske i EEE . 
2. BFR er persistente, lipophile organiske stoffer, som har lang levetid i naturen , 

akkumulerer i dyr og opkoncentreres igennem fødekæder og ender i vores mad 
og i vore kroppe.  

3. Niveauerne i naturen er på vej ned for PBDE, mens niveauerne for alternativerne er 
på vej op. Det samme gælder for indholdet af BFR i modermælk. 

4. De værste BFR er forbudte i de fleste lande, eller på vej til at blive det. Vil dog 
fortsat kunne forekomme i produkter i brug og importerede artikler 

5. Alternativerne vil af tekniske grunde ofte være andre, men dårligere undersøgte 
BFR. Dette betyder, at historien gentager sig! 

6. Da stofferne er usynlige, og produkterne er uden deklaration af BFR indholdet, er 
kontrollen nærmest umulig eller vil koste en herregård. XRF-pistol for screening. 

7. Indbyggede BFR i polymere er mindst farlige i de fleste faser, men de er et 
problem, som man ofte ikke ved af, i affaldsfasen, hvor stofferne også forhindrer 
genanvendelse af polymeren (cirkular økonomi!). 

8. De tilsatte BFR kan lettere migrere og fx afdampe indendørs og dermed 
kontaminere støvet, som ofte er den største kilde til vor indtagelse af stofferne, 
specielt for kravlebørn! 

9. BFR er hormonforstyrrende stoffer, som desuden påvirker hjernens udvikling hos 
fostre og nyfødte samt måske er kræftfremkaldende. Men så længe, der ikke er 
en masse ”lig på bordet”, så vil ”forestillingen” vel fortsætte?  

10. Men måske er flammehæmmere slet ikke nødvendige eller fornuftige, og måske 
skulle vi bruge lidt mindre brændbar plast til vore produkter. Dette vil også lette 
plast belastningen af Verdenshavene! 


