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GreenCoat® och alla SSAB:s färgbelagda produkter är helt 
kromfria 

 
SSAB har ett starkt fokus på miljö och hälsa. I alla våra produktionsanläggningar ser vi till att miljön uppfyller de 
högsta standarder. GreenCoat® och vår portfölj av färgbelagda produkter är sedan många  
år helt fria från sexvärt krom. Helt i linje med EU-förordningen REACH(*). Något som inte alltid är  
fallet med lågprisimporter från utomeuropeiska länder. 

“Trots att sexvärt krom är cancerframkallande och mutagent, kan det olyckligtvis fortfarande användas i produktion 
av färgbelagt stål utanför Europa," förklarar Kaisa Ahvonen, produktchef för färgbelagda produkter på SSAB Europe. 
“Detta utgör en risk inte bara för de människor som arbetar i produktionsanläggningarna där krom används utan 
också för miljön.” 
 

På väg mot en bättre framtid 
SSAB har sedan lång tid tillbaka ett starkt fokus på miljö och hälsa.  Utredningar om kromfria 
förbehandlingar och primers för företagets alla färgbelagda stålprodukter initierades redan på 1990-
talet och sedan flera år uppfyller all vår produktion REACH-förordningen.  

Nästa mål för SSAB är att bli helt fossilfritt till 2045 genom stegvis minskning av koldioxidavtrycket, och 
med marknadslansering av de första fossilfria stålprodukterna 2026. Redan 2025 kommer fortlöpande 
förbättringar och framsteg inom processtekniken att minska SSAB:s nuvarande CO2 -utsläpp med 25 % i 
Sverige. Inte bara produktionsprocessen, utan även våra produkter och vårt utbud är delar av lösningen. 

 

*) 
EU-direktivet om begränsning av användning av farliga ämnen, 2002/95/EG, förbjuder för närvarande användning av 
sexvärt krom i färgbelagda stålprodukter inom EU. Liknande regler har emellertid ännu inte antagits över hela 
världen. På grund av detta kan många stålprodukter innehållande krom fortfarande finnas på marknaden, i 
verkstäder liksom i produkter som används av konsumenter. 
 
Sexvärt krom betraktas som mycket farligt och skadligt för personal som arbetar på sådana anläggningar. EU har 
klassificerat ämnen som innehåller krom som cancerogena, mutagena och giftiga för framställning. Människor som 
utsätts för sexvärt krom får ökad risk att utveckla lungcancer, astma eller skador på andningssystemet och huden. 
Sexvärt krom utgör även en risk för miljön eftersom det är vattenlösligt och till och med en liten repa kan få det att 
frigöras. 
 
 

 
 

För mer information, kontakta:  

Kaisa Ahvonen 
Product manager, Color Coated products 

SSAB Europe 
M +358405366515 
kaisa.ahvonen@ssab.com 

mailto:kaisa.ahvonen@ssab.com


  

 

PRESSMEDDELANDE, 2020-03-10 

 

  

  

 

 SSAB AB (Publ)     

 Box 70  
101 21 Stockholm 
Sverige 
 

Tel. +46 8 45 45 700 
Fax: +46 8 45 45 725 

E-post: info@ssab.com 
www.ssab.com 

Org.nr: 556016-3429 
VAT/momsreg.nr 
SE556016342901 

 

 

 

 

Mia Widell 

Presschef/ Press Relations Manager and Sustainability Communications 

M +46 76 527 25 01 

mia.widell@ssab.com 

 

SSAB är ett stålföretag baserat i Norden och USA. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och 
tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en 
starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har 
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq Stockholm 
och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. 
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