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Spørg specialisten,  
det er det sikreste!

Tysk kvalitet,  
lagerført i Danmark

Krom 6 bruges ved produktion af rustfrit stål. Nedfældet som hårdkrom er det ufarligt, men  når man begynder at svejse og 
slibe i de hårdforkromede emner, frigives stoffet igen. 

Af Simon  
Dinsen Hansen

KROM 6: - Det er fuld-
stændig vanvittigt, at EU-
Kommissionen har som 
mål at udfase krom 6 som 
stof fra den industrielle 
produktion.

Det siger professor Per 
Møller fra DTU Mekanik, 
som mener, at det politi-
ske arbejde med det sund-
hedsskadelige krom 6 er 
grebet helt forkert an.

- Hvis du skal forbyde 
det her stof, så skal du og-
så forbyde rustfri stålpro-
duktion, hvor krom 6 også 
anvendes, og så har du jo 
ingen industri tilbage. I 
stedet handler det om at 
sikre de rette regler for, 
hvordan stoffet håndte-
res, siger Per Møller, som 
påpeger, at politikerne ik-
ke har begreb om, hvad de 
snakker om, når de blot vil 
udfase stoffet.

- Jeg ved simpelthen ik-
ke, hvor politikerne har 
fået den skrupskøre idé 
fra, for der er jo ingen pro-
blemer med stoffet, hvis 
man håndterer det rigtigt. 

Så er der ingen sundheds-
risiko, siger Per Møller og 
sammenligner med plast-
industrien, som bruger 
rigtig mange giftige stof-
fer i produktionen af 
blandt andet råvarer.

- Plastindustrien bruger 
det giftige vinylchlorid i 
90 procent af alle råvarer, 
og hvis du skal udfase alle 
de giftige stoffer fra plast-
produktion, så har du ikke 
meget plastproduktion. 
Det er meget nemmere at 
håndtere krom 6 end 
mange af de farlige mono-
merer, du bruger i plastin-
dustrien. Her er tanke-
gangen, at industrien godt 

må arbejde med giftige 
stoffer, hvis de er i lukket 
miljø inde på fabrikkerne, 
og hvorfor tænker man ik-
ke på samme måde, når 
det handler om krom 6, 
spørger Per Møller.

Han henviser til, at 

krom 6 er ganske ufarligt, 
når det først er nedfældet 
som metallisk lag på em-
nerne ude hos hårdforkro-
merne i industrien.

- Alle steder, hvor du la-
ver rustfrit stål, bruger du 
krom 6. Så hvis EU mener, 
at industrien ikke kan 
håndtere det her krom 6, 
så skal de også forbyde 
stoffet til fremstilling af 
rustfrit stål. Det svarer til 
at lukke produktion af 
rustfrit stål. Det er jo fuld-
stændig skrupskørt, der er 
ikke tænkt fem minutter 
frem, siger Per Møller.

Han opfordrer til, at tan-
ken om et forbud mod 
krom 6 til hårdforkrom-
ning droppes, og at der i 
stedet kigges på den rette 
håndtering af stoffet ude i 
industrien.

- De prøver at løse en op-
gave, der ikke giver me-
ning, siger Per Møller.

Professor raser i 
krom 6 sag
Politikere i EU er skrupskøre, når de vil udfase krom 6 fra industriproduktio-
nen. De har slet ikke gennemtænkt det her, lyder det fra DTU-professor

Politikerne prø-
ver at løse en 
helt umulig op-
gave, når de vil 
udfase krom 6 
fra industri-pro-
duktion, påpe-
ger professor 
Per Møller, 
DTU.  I stedet 
bør de sikre, at 
det farlige stof 
håndteres kor-
rekt ude i indu-
strien.

”Hvis EU mener, at industrien ikke 
kan håndtere det her krom 6, så skal 
de også forbyde stoffet til fremstil-
ling af rustfrit stål. Det svarer til at 
lukke produktion af rustfrit stå. Det 
er jo fuldstændig skrupskørt
Per Møller, professor, DTU Mekanik

DS Gruppen har netop offentliggjort et nyt, stærkt 
årsregnskab med markant fremgang i både om-
sætning og ikke mindst indtjening. Således er re-
sultatet før skat på koncernniveau forbedret med 
over 28 mio. kr. til 111 mio. kr., og koncernens 
overskudsgrad er forbedret fra 6,2 pct. til 7,4 pct.

- Vi forsøger at være på forkant med den tekno-
logiske udvikling for hele tiden at blive bedre per 
kilo. Rigtig meget af det er lykkedes, siger direktør 
Mads Møller Hansen

DS Gruppen fortsætter frem
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1/4 pallekasse, Blå 
Prod.nr. 142106

Plastkasse. Blå. 17 l 
Prod.nr. 510306

Bundramme med hjul. Træ 
Prod.nr. 694001-B Ev
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-20%

2.980,-

-20%

1.405,-

75,- 95,-

690,-

Lagerreol - 2 fag 
H2000 × L3900 × D600 mm
Prod.nr. 22200018500600

Omklædningsbokse
Helsvejst
Mange varianter 
Prod.nr. 653240

Pallereol - 2 fag
1500 kg pr. bjælkepar 
H2500 × L5660 × D1100 mm
Prod.nr. 11250027000500

Meta Clip Reol - 2 fag 
H2000 × L2062 × D400/D600 mm
Prod.nr. 260140020002/ 260160020002

Tilbud

1.590,-

Gitterramme H800 mm.
Passer til EUR-palle 
Prod.nr. 080117

790,-

-20%

1.197,-

D400 mm

D600 mm

3.767,-

4.756,-

Meta Clip Reol 
med blå 1/4 pallekasser 
Prod.nr. 711016-D


