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Härdplastgolv och bisfenol A (BPA) 
 
BPA – en råvara vid tillverkning av epoxihartser 
Ett härdplastgolv, eller ett s.k. fogfritt golv består oftast av två komponenter (härdare och bas) som 
blandas samman varpå en kemisk reaktion startar som härdar golvet. Vad som sker är att de 
monomerer som finns i basen polymeriseras och hårdnar i en irreversibel process.  
 

 

Bisfenol A-molekylen 
 
Vid tillverkning av epoxiharts som ingår i ett härdande epoxigolv, reageras bisfenol A (CAS 
nummer 80-05-7) med epiklorhydrin (CAS nummer 106-89-8). Genom att hålla ett överskott på 
epiklorhydrin vid reaktionen säkerställer man att all BPA omvandlas, och därmed är det färdiga 
hartset helt fritt från BPA. 
 

 
Prepolymeriserat epoxiharts, med epoxidgrupper i varje ända 

 
Ingen fri BPA trots namnet 
Det kemiska namnet för epoxiharts som är angivet på etiketten eller i säkerhetsdatabladet är: 
” Reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700”  
Detta är det formellt korrekta sättet att kemiskt beskriva ämnet, och namnet anvisar 
att epoxihartset är en reaktionsprodukt mellan startmaterialen BPA och epiklorhydrin. Tyvärr leder 
detta ofta till missuppfattningen att de två ämnena kvarstår i fri form, vilket dock inte är fallet. 
 
Arbetsmiljöaspekter vid läggning av härdplastgolv 
När man lägger ett fogfritt golv, blandas de två komponenterna bas och härdare på plats i den lokal 
där golvet skall läggas. Den kemiska reaktion som innebär att golvet härdar startar omedelbart. I 
härdaren ingår en amin som reagerar med ”ändarna”, epoxidgrupperna i basen och bildar starka 
kemiska bindningar med dessa i ett korsvis mönster, vilket gör golvet mycket starkt och hårt. Basen 
och ofta även härdaren innehåller ämnen med allergena egenskaper och skall därför hanteras med 
försiktighet. När väl produkten har härdat på plats är den helt ofarlig och alla delkomponenter i 
produkten har omvandlats till en hård och fast polymer.  
 



 

 

Vid läggningsarbete med härdande epoxigolv, skall givetvis informationen från tillverkaren som 
t.ex. säkerhetsdatablad, alltid beaktas. Alla som arbetar med produkten skall i enlighet med 
Arbetsskyddsverkets föreskrifter (AFS 2012:4 Härdplaster) genomgå läkarundersökning och 
utbildning.  
  
BPA och hälsorisker 
Under senare tid har BPA uppmärksammats som ett farligt ämne på grund av dess hormonstörande 
egenskaper. Människors exponering sker främst via livsmedel som varit i kontakt med 
polykarbonatplast, eller förvarats i konservburkar med innerskyddslackering. Myndigheterna 
arbetar för att minska exponeringen, och flera åtgärder har vidtagits såsom att förbjuda 
användningen av BPA vid tillverkning av nappflaskor. Den gällande rekommendationen för 
tolerabelt dagligt intag av bisfenol A är 0,05 mg/kg kroppsvikt. Detta värde baseras på en stor studie 
av bisfenol A:s toxicitet gjord av EFSA, den Europeiska livsmedelsmyndigheten under 2006, 
bekräftad 2008 och 2010. Vid studier har man även konstaterat att denna nivå omöjligen nås av 
vuxna och barn via normalt födointag. EFSA har inga invändningar mot användandet av bisfenol A 
som en delkomponent i livsmedelsförpackningar.  
Eftersom härdplastgolv inte innehåller någon fri BPA så finns det ingen risk att ett sådant golv, vare 
sig under läggning, bruk eller destruktion kan bidra till exponering till människa eller miljö.  
   
Konklusion om risken med bisfenol A i härdplastgolv 
 

 Eftersom bisfenol A inte finns i basen till ett härdande golv, och med beaktande av att den 
reaktion som skapar epoxihartset är fullständig och sker vid ett överskott av epiklorhydrin, 
så finns det ingen risk att utsättas för bisfenol A vid hantering av basen i ett härdande golv 

 EFSA konstaterar att det tolerabla dagliga intaget av bisfenol A är 0,05 mg/kg kroppsvikt 
och att denna nivå är omöjlig att uppnå för en människa med normalt födointag. Detta leder 
till att risken att man skall få i sig denna mängd bisfenol A från ett härdande golv är icke-
existerande.   

 Med beaktande av ovanstående, kan Sveff konstatera att det inte finns några risker kopplade 
till bisfenol A vid läggning eller hantering av ett härdplastgolv. Ej heller finns det några 
risker med att vistas i en lokal där ett dylikt golv är lagt.    

 
 
För mer information om Bisfenol A och härdande golv, kontakta Sveff eller din leverantör. 
Telefon Sveff: 08-783 82 40 
Epost: sveff.info@ktf.se  


