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Møde med Rockwool den 11. april 2012 om anvendelsen af borax i isoleringsmateriale  
 
Deltagere  
Rockwoll: 

·         Ole Kamstrup, der leder “Health & Safety, Product Ecology” I Rockwool Gruppen frem til 
30. juni 2012 

·         Harald Meyer, der afløser Ole Kamstrup 1. juli 2012 
·         Susanne Kuehn, der arbejder med Rockwool Skandinaviens dialog med myndigheder 
·         Henrik Martens, der arbejde med Rockwool Gruppens dialog med myndigheder 

 
Miljøstyrelsen:  
Bent Horn Andersen, Kemikalier 
Birte Børglum, Kemikalieinspektionen 
 
Baggrunden for mødet: 
Rockwool havde bedt om et møde for at høre om MST's initiativer i forbindelse med at borsyre og 
borax er blevet optaget på den såkaldte kandidatliste under REACH. Optagelsen betyder, at leve-
randøren af artikler (læs "isoleringsmåtter") med mere end 0,1 % borax skal oplyse modtagerne om 
dette. Borax bruges som brandhæmmer i papiruldsisoleringsprodukter (læs Rockwools konkurren-
ters produkter), og Rockwool vil derfor have MST til at gå ud og håndhæve kravet. 
 
Blandinger kontra artikler 
Da det kemiske i isoleringsulden er vigtigere end den fysiske form er isoleringsmaterialet en kemisk 
blanding. 
 
Klassificering og mærkning 
Papiruldsisoleringsmaterialer indeholder under 5,5% borax, som er grænsen for om en blanding 
skal klassificeres og faremærkes. Da det ikke indeholder andre stoffer, som er klassificeret farlige, 
skal isoleringsmaterialerne ikke faremærkes. 
 
Sikkerhedsdatablade 
Hvis en blanding indeholder mere end 0,1 % af et kandidatstof (borax) skal der laves et sikker-
hedsdatablad i henhold til REACH. Da Arbejdstilsynet er tilsynsmyndighed i forhold til krav om sik-
kerhedsdatablad samt i forhold til oplysningerne i sikkerhedsdatabladet henvistes til at tage kontakt 
med Arbejdstilsynet om dette. 
 
Vildledende markedsføring  
Rockwoll udleverede hjemmesidemateriale fra følgende firmaer og bad om at Miljøstyrelsen be-
handlede sagerne om vildledende markedsføring 
 



   

Om miljø og biocidvirkning (Kemikalieinspektionen) 
- Papiruld (indeholder 5 % borsalte): miljøvenlig, beskytter mod råd og skimmelsvamp, udtør-

rende på insekter og smådyr 
- CBI papiruld (indeholder borsyre (brandbeskyttende) eller ammoniumfosfat (fungicid) ): mil-

jørigtigt, miljøvenligt, ufarligt bor, modvirker skadedyr, ingen medicinsk risiko, naturlig grøn 
profil, ufarligt materiale, mus og andre skadedyr vil blive generet af borsaltene, der virker 
desinficerende og derfor udtørrer deres hud, tilsat en smule ufarlig brandhæmmende bor 

- Hotpaper (indeholder3 % borsalte): 100% fri for giftige tilsætningsstoffer, miljøvenligt (Hot-
paper har bl.a. modtaget et diplom af miljøminister Troels Lund Poulsen for byggeri med 
miljøhensyn). 

 
Om affaldshåndtering (Jord&Affald): 

- papiruld: papiruld er et 100% genanvendeligt produkt og overskydende materiale kan afle-
veres på omlasteren i småt brandbart i modsætning til mineraluld, som skal deponeres på 
særlige lossepladser for farligt byggeaffald. Papiruld kan nedgraves og komposteres 

- CBI papiruld: kan komposteres og formuldes til bæredygtig jord, vil kunne genanvendes i ny 
produktion eller komposteres som ufarligt materiale 

- Hotpaper: papirisolering kan endda komposteres efter brug. Papiret bliver til muld, mens de 
tilsatte mineralske salte indgår naturligt i jordens næringskredsløb igen. 
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