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Bilaga 2 
Materials beständighet 

mot kemikalier 
 
Vid åtgärder mot olyckor med kemiska lösningsmedel eller aggressiva kemikalier är det 
viktigt att vara medveten om de risker som föreligger att kemikalierna kan påverka mate-
rial i skyddsdräkter och annan utrustning (länsor, upptagningssystem, behållare, pumpar, 
slangar osv). 
 
Nedanstående tabeller B2-1 och B2-2 kan användas som ett grovt hjälpmedel vid be-
dömning av olika materials motståndskraft mot kemikalieangrepp. 
 
I Tabell B2-1 framgår betydelsen (med exempel inom parentes) av de bokstäver som 
återkommer högst upp i Tabell B2-2. 
 
 (exempel inom parentes)

 
 (exempel inom parentes)

 
A Klor K Klorerade kolväten 
B Svaveldioxid     (koltetraklorid) 
C Ammoniak L Alkoholer (isopropanol) 
D Oxiderande ämnen (väteperoxid) M Ketoner (aceton) 
E Saltlösningar (natriumkloridlösning) N Etrar (dietyleter) 
F Alkalier, lut (natriumhydroxidlösning) O Estrar (etylacetat) 
G Oorganiska syror (svavelsyra) P Nitriler (akrylonitril) 
H Organiska syror (myrsyra) Q Aminer (trietanolamin) 
I Alifatiska kolväten (n-hexan) R Amider (dimetylformamid) 
J Aromatiska kolväten (toluen) S Aldehyder (formaldehyd) 

    
Tabell B2-1 Källa: Finnish Emergency Services College 

 
 
Observera! 
Kemikalierna i Tabell B2-1 avser rena substanser. Deras aggressivitet mot olika material 
kan förstärkas avsevärt om de kontamineras eller uppblandas med andra ämnen. Effek-
terna kan även förstärkas av ökad temperatur och koncentration. 
 
Egenskaper och aggressivitet hos substanser inom samma kemikaliegrupp kan variera 
från substans till substans. Av denna anledning bör informationen i tabellerna B2-1 och 
B2-2 endast betraktas som vägledande. Informationen bör om möjligt kontrolleras mot 
källor med specifika data för ifrågavarande kemikalie och material. 
 
Förutom materials motståndskraft mot kemikalier bör även deras mekaniska beständig-
het beaktas. Som exempel kan nämnas att en plastbehållare som är motståndskraftig mot 
en grupp flyktiga kemikalier kanske inte mekaniskt hållbar nog att motstå deras ång-
tryck, särskilt vid ökad temperatur t.ex. vid exponering för solljus. 
 
Vid hantering av slangar, behållare etc., tillverkade av plast eller gummi, måste lämpliga 
säkerhetsåtgärder (jordning) alltid vidtas för att eliminera risken för uppkomst av statisk 
elektricitet. 
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Tabell B2-2 Källa: Finnish Emergency Services College 

 
 
2 beständig 1 begränsad beständighet 0 icke-beständig  icke känt 
 


