
BST job+miljø A/S
BioxvurderingBST.doc Side 1 af 3

Vurdering af Biox til afrensning og desinfektion for skimmelsvamp

Dato: 18/01/05
Ref.: R8457-12681-01

Protox
Rædersvej 3
6000 Kolding Udarbejdet af: Henrik Harboe

Cand. Scient.

Side(r): 3

Resumé
BST job+miljø A/S har vurderet klordioxidbaserede afrensningsmidler til brug for afrensning og
desinfektion for angreb af skimmelsvamp i bygninger.

Produkterne er miljøvenlige i den forstand, at de ikke efterlader giftig kemi i bygningen, som
efterfølgende kan betyde indeklimaproblemer.

Produkterne kræver omhu og rette forholdsregler ved påføring, idet produkterne er kraftige
oxidationsmidler, som kan irritere hud og luftveje under påføring.

Baggrund
BST er af fa. Protox ved Ole Munk anmodet om uvildig vurdering af produkter, som anvendes til
afrensning af skimmelsvamp. Der ønskes en udtalelse om produktet i forhold til miljømæssig
vurdering.

Opgave
Vi har til vurdering modtaget følgende:

• Brev af 19. november 2004 vedr. sagen.

• BIOX et klordioxid-baseret desinfektionsprodukt, som fortæller om produktet

• Produktdatablad på Biox

• Biocidal effectiveness og ClO2, dokumentation for bakteriedræbende effekt af klordioxid
udarbejdet af producenten Scotmas Ltd. i Skotland.

• Sikkerhedsdatablad på aktiveret Biox fra PROTOX

• Materiale vedr. et tilsvarende amerikansk produkt baseret på klordioxid

• Materiale vedr. desinfektion med klordioxid i landbrug og gartneri.

Produktet er vurderet i forhold til ovenstående oplysninger samt litteratursøgning i databaserne
TOXLINE og Medline samt opslag i dansk arbejdsmiljø og miljølovgivning.
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Produktet
Produktet består af klordioxid opløst i vand. Klordioxid er en grøngul til orange gasart, som er
opløselig i vand, og i koncentrationer under 1 % er den ret stabil, bare den opbevares koldt og
mørkt. Selve gasarten er eksplosiv i koncentrationer over 10 %, det samme gælder for klordioxid
opløsning, hvis koncentrationen kommer over 1 %.

I dette produkt er koncentrationen 0,1 % altså 1/10 af nedre grænse for væskens stabilitet.

Når klordioxid er opløst i vand er det kun lidt flygtigt, hvorfor der ikke sker fordampning fra
væsken.

Biox er ydermere stabiliseret ved en svagt alkalisk pH, på 8-8,5. Inden brug skal den således
aktiveres, og først ved aktivering som sker med en svag syre, frigives luftformig klordioxid.

Stoffet anvendes først og fremmest som klortilsætning i drikkevand, hvor det er fremragende til
kontrol af lugt, smag og bakterier. Det er beslægtet med de klorprodukter, som også kendes fra
svømmehaller, og har samme karakteristiske lugt af klor.

Det anvendes også som:

• Desinfektionsmiddel i landbrug

• I fjerkræproduktion til æg, udrugning, stalde og transportkasser

• Gartneri som grøntlagre champignongartnerier og i væksthuse

• Mælkeproduktion til yverdesinfektion og malkeanlæg

• Pelsdyrproduktion

• Rørsystemer og anlægsdesinfektion.

Endelig kan det som sidegevinst udnyttes som et effektivt og uskadeligt desinfektionsmiddel til
desinfektion af bygninger, hvor der er angreb af skimmelsvamp eller lugtgener af andre årsager.

Virkemekanisme
Klorbaserede produkter er velkendte til desinfektion, og kendes f.eks. fra ”klorin” og tilsvarende
produkter fra husholdningen. Det skyldes, at klorforbindelser i sig selv er giftige for bakterier, på
samme måde som andre konserveringsmidler er det, f.eks. formaldehyd og glutaraldehyd, som også
anvendes meget inden for landbrug. Disse stoffer er i modsætning til klordioxid giftige og
allergifremkaldende.

Men selve effekten fra klordioxid beror hovedsageligt på, at stoffet er kraftigt oxiderende, og
derved dræber bakterier og svampe ved at ødelægge enzymer og andre strukturer i cellevæggene, så
organismerne dør. Produktet virker herved i stil med andre velkendte oxiderende midler som f.eks.
brintoverilte, som er kendt fra husholdningen til f.eks. mund-desinfektion.

Ved aktiveringen frigives klordioxiden som gas. I praksis nedbrydes den hurtigt og tilbage bliver
kun lidt natriumklorid (kogesalt) og natriumcarbonat (soda, kendt som billig alkalikilde i
vaskepulver).
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Kort tid efter påføring er der kun en svag lugt af svømmehal at spore i luften, og ikke yderligere
kemi i bygningen. Efter 3-4 timer er alle spor af klor, lugt og målbare koncentrationer væk.

Der er derfor ikke miljøeffekter af brugen af produktet, og mindre mængder spild kan skylles ud,
hvor det vil neutraliseres i spildevandet.

Arbejdsmiljø
BIOX er således uproblematisk i forhold til miljø og indeklima efterfølgende i bygningen. Derimod
er produktet ikke ufarligt at omgås for medarbejdere, som skal stå for brugen af produktet.

Stoffer som virker som desinfektionsmidler ved at kunne dræbe bakterier og svampe er som
hovedregel også giftige for højere organismer. Vi er dog væsentlig bedre beskyttet mod oxidative
stoffer som klordioxid end bakterier og svampe på grund af de buffer (neutraliserings-)
mekanismer, som findes på slimhinder og i spyt og tårevæske.

Men Klordioxid er således et mærkningspligtigt stof, som ifølge Miljøstyrelsens regler skal mærkes
sundhedsskadeligt, og er farligt ved indånding og indtagelse, ligesom der er risiko for alvorlig
øjenskade.

Man skal bruge særligt arbejdstøj, handsker og ansigtsskærm.

Ved påføring er det vigtigt at undgå aerosoldannelse (sprøjtetåge) både for at undgå risiko for hud-
og øjenkontakt, og fordi det forringer produktets effekt, idet klordioxiden så fordamper unødigt
uden at gavne.

Afslutningsvis er det vigtigt:

• ved renovering at stoppe fugtindtrængning og ikke tilføre nyt organisk materiale på fugtige
overflader, som kan bevirke ny skimmelvækst

• at gøre overfladerne tilstrækkeligt rene, desinfektion fortager sig hurtigt, og ny vækst kan
hurtigt etablere sig, idet sporer er overalt.

• at rømme bygning under behandling. Ophold i bygning er ikke mulig under behandling.

Med venlig hilsen
BST job+miljø A/S
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