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Sticky Note
Naviger i kataloget ved at åbne "Bookmarks" i venstre side - eller klik med musen på tekst på INDEX siden.
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Afrensning af alger og skimmel på udvendige fliser, tagsten, træ mv.

Afrensning af skimmelsvampe på betondæk

Borebiller/husbukke m.fl

Ægte Hussvamp

Råd/svamp ude - trænedbrydende

Råd/svamp inde - trænedbrydende

Forebyggelse af skimmelvækst inde

Misfarvning

Fjernelse af dårlig lugt

Forebyggelse af skimmelvækst ude

Bakterievækst
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FAKTA 

PROTOXSVAMP er et professionelt og 
effektivt middel til behandling mod 
angreb af svamp i træ- og murværk. 
Midlet er let at bruge og belaster 
ikke arbejdsmiljøet.

PROTOXSVAMP er et farveløst 
svampemiddel på vandbasis. Det har 
en lav mal-kode (00-1) og skal ikke 
fareklassificeres. Med PROTOXSVAMP 
kan du derfor nemt forbedre dit 
arbejdsmiljø under bekæmpelse af 
svampeskader. 

PROTOXSVAMP er godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse 
og forebyggelse af bl.a. Ægte Hussvamp, Gul Tømmersvamp, 
Hvid Tømmersvamp, Korkhat og andre træødelæggende 
svampearter i bygninger – både ude og inde. Midlet er omfattet 
af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 
(reg. nr. 542-1).

Traditionelle borsyremidler kan tiltrække fugt med angreb 
af skimmelsvamp til følge. Her er endnu en fordel ved 
PROTOXSVAMP, idet midlet har en direkte hæmmende effekt 
over for skimmelsvampe. 

PROTOXSVAMP er testet på to internationale anerkendte 
testinstitutter:
State Forest Technology Research Station, Gembloux, Schweitz
EMPA, St. Gallen, Schweitz
Test er udført efter godkendte EN-standarder (EN 113, 
EN 73+EN113, EN84+EN113). Midlet er specielt testet som 
bekæmpelsesmiddel mod Ægte Hussvamp i murværk.

BRUGSANVISNING

PROTOXSVAMP er nemt at benytte. Det kan påføres med 
almindeligt sprøjteudstyr og kræver ikke opvarmning for at 
kunne benyttes i sprøjte ved lave temperaturer. 

Bekæmpelse af svampeangreb i murværk:
Kraftigt angrebet og svækket murværk fjernes. På murværk, 
som skal behandles, bankes pudslaget af, og fuger 
udkradses i en dybde af 2-3 cm.
Svampemycelium på muroverfladen afbrændes om 
nødvendigt med blæselampe. Det angrebne murværk 
stryges eller sprøjtes med PROTOXSVAMP.
Muren udfuges umiddelbart efter, og behandllingen 
gentages med samme mængde PROTOXSVAMP. Herefter 
berappes eller pudses muren.

Såfremt kraftigt angrebet murværk ikke fjernes, bør 
der omkring det angrebne område indlægges en 
beskyttelsesmembran med PROTOXSVAMP - enten ved 
behandling af »stribevis« nedtaget murværk eller ved 
imprægnering med imprægneringsventiler.

Forbrug/murværk: 
Bekæmpende behandling:    0,75 liter PROTOXSVAMP / m2

Forebyggende behandling:     0,5 liter PROTOXSVAMP / m2

Bekæmpelse og forebyggelse af svampeangreb i træværk:
Træværk med lettere angreb af svamp kan beskyttes ved 
påførsel af PROTOXSVAMP.
Stærkere angrebne steder fjernes, og tilbageværende træ 
og snitflader  mættes med PROTOXSVAMP.
Nyt træ skal være tørt og mættes med  PROTOXSVAMP før 
det sættes ind i stedet for det fjernede træværk. Alternativt 
kan benyttes træ, der er trykimprægneret efter NTR (Nordisk 
Træbeskyttelsesråd) klasse AB.
Mætning af nyt træ udføres bedst ved injicering med 
imprægneringsventiler. Protox kan levere imprægnerings-
ventiler til trykinjicering i forskellige størrelser. De bores 
ind med ca. 10-15 cm afstand afhængig af træ- og 
murværkets beskaffenhed. Alternativt foretages dypning, 
borehulsimprægnering og/eller gentagne strygninger eller 
sprøjtninger.

Forbrug/træværk:
Bekæmpende behandling:   0,5 liter PROTOXSVAMP / m2

Forebyggende behandling: 0,25 liter PROTOXSVAMP / m2

Efterbehandling: På ren og tør bund vil der efter grunding 
med PROTOXSVAMP kunne overfladebehandles med de 
fleste overfladeprodukter.  Det anbefales dog at afprøve 
produktet til den konkrete opgave.

Kvalitetssikring: PROTOXSVAMP er tilsat et 
flourescerende sporstof, der lyser op ved  belysning med 
UV-lys. Der kan desuden foretages kemisk analyse på 
aktivstofindholdet.

Salg:  Fra udvalgte forhandlere og direkte fra Protox.

Protox bistår gerne med yderligere oplysninger. Ved 
større opgaver kan Protox tilbyde konsulentbistand for 
planlægning af fremgangsmåde.

 August 2008 · vers. 5

PRODUKTDATA

Fortynding: PROTOXSVAMP er brugsklar og må ikke 
fortyndes yderligere.
Leveringsform:  2,5 ltr., 5 ltr., 10 ltr. og 25 ltr. plastdunke.
Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning. På grund 
af den lave viskositet, kan almindeligt sprøjteudstyr anvendes.
Anvendelsestemperatur: > 5°C
Omrøring: Ja
pH: ca. 7
Lugt: let olieagtig
Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe.
Opbevaring: PROTOXSVAMP er holdbar i mindst 12 
måneder i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit.
Tørretid: Ca. 8 timer ved 20°C på porøs overflade.
Bortskaffelse: Tom emballage og rester skal afleveres til den  
kommunale affaldsordning for farligt affald.

bedre miljø
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Vidste du at... 
● Licitationen - Byggeriets Dagblad har et 

dagligt oplag på 5854 abonnenter, 
jf. Dansk Oplagskontrol, 2. halvår 2007. 

● Licitationen - Byggeriets Dagblad dagligt 
har 19.000 læsere, jf. Index Danmark, 2. 
halvår 2007. 

● 62% af vores læsere har meget høj eller 
høj grad af indflydelse på beslutninger 
om indkøb i virksomheden.

Nyt middel mod hussvamp 
giver sundere arbejds-
miljø

RESTAURERING
kt@licitationen.dk

Et dansk produceret og alter-
nativt svampebekæmpelses-
middel kan give en markant 
forbedring af arbejdsmiljø-
et for de håndværkere, som 
udbedrer svampeskader un-
der restaureringen af byg-
ninger.

Ved restaureringen af 
bygningskomplekset Bryg-
gergården i Kastrup har en-
treprenørselskabet Skana 
(tidl. Skanska, red.) afprø-
vet det nye og vandbaserede 
middel i stedet for den tradi-
tionelle borsyre, om er un-
der mistanke for at kunne 
skade helbredet hos dem, 
der arbejder med det.

- Det nye middel er vand-
baseret og har lige så lav en 
farekode som plastmaling 
til vægge, nemlig 00-1. Men 
det er mindst lige så effek-
tivt som borsyre mod ægte 
hussvamp og andre infekti-
oner af træværket. Til gen-
gæld undgår vi problemer 
med arbejdsmiljøet, fortæl-
ler projektchef James Adam-
sen, Skana.

Bundet i rent vand
- Med det nye middel, som 

er godkendt af Miljøstyrel-
sen, undgår vi helt proble-
mer med arbejdsmiljøet, 
idet midlet i modsætning til 
borsyre slet ikke skal mær-
kes med faresymbol, oply-
ser James Adamsen.

Det nye svampebekæm-
pelsesmiddel er udviklet af 
en af verdens største me-
dicinal- og kemikalievirk-
somheder – Janssen Phar-
maceutica i Belgien. Det 

produceres af virksomhe-
den Protox i Kolding der 
indehaves af biologen Ole 
Munck, som i mange år har 
arbejdet med analyser af 
bygningsskader og udarbej-
delse af saneringsplaner.

Midlet består af svampe-
dræbende fungicid, som er 
bundet i rent vand i en op-
løsning, der er lige så lav 
som i almindelig vandig 
træbeskyttelse. Det er let at 
arbejde med, idet det blot 
vandes eller sprayes ud på 
træ- og murværk. Udover at 
være godkendt af Miljøsty-
relsen lever det også op til 

myndighedernes krav om 
effektivitet. 

I modsætning til borsyre 
virker midlet desuden fore-
byggende mod nye angreb 
af skimmelsvamp.

Let at arbejde med
Bryggergården fra 1700-
tallet blev fredet i 1971. Da 
Skanska gik i gang med at 
restaurere komplekset for 
at udleje det til erhverv og 
boliger, viste det sig, at der 
var råd og svamp i store dele 
af tagkonstruktionen.

– Træværk, som ikke står 
til at redde, bliver fjernet. 

Den øvrige del af den gamle 
trækonstruktion bliver be-
handlet med Protoxsvamp.

Vi borer huller i bjælker 
og remme og fylder op med 
det vandbaserede svampe-
middel. Vores håndværkere 
siger, at det er behageligt og 
let at arbejde med, fortæller 
projektleder James Adam-
sen.

Protoxsvamp blev også 
anvendt til bekæmpelse af 
svamp under den omfatten-
de restaurering af fredede 
bygninger i Christiansfeld, 
som blev støttet af Fonden 
Realdania.

Miljøvenligt middel mod hus-svamp

Bryggergården havde råd og 
svamp i store dele af tagkon-
struktionen.

Der bores 
huller i bjælker 
og remme og 
fyldes op med 
det vandbase-
rede svampe-
middel. 

Tlf. 70 15 02 22 | www.licitationen.dk
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Stevnsvej 17 · 7700 Thisted · Tlf. 97 92 25 22

PL Beton A/S - Mulebyvej 40 - 3700 Rønne - Tlf.: 56 96 42 17

Prækvalifi kation over ombygning af Regionshu-set i Sorø for Region Sjæl-land, energimærkningfor Slots- og Ejendoms-styrelsen, levering og montering af elementer til køkken og bad samt miljøopgaver for Århus Kommune.

YIT køber op
YIT har købt ingeniør- og VVS-virksomheden Monies & Andersen

SIDE 2

Klar til fast
Femern-forbindelseRådgivere, entreprenør og broselskab er klar til at tage fat på den faste forbindelse SIDE 4

Ny linjeføring af 
bro til TysklandSF’ trafi kordfører, Poul Henrik Hedeboe foreslår at sigte mod Berlin SIDE 4

Medaljer til
tømrersvende
Bjarne Buhl-Madsen fra MT Højgaard, Allan Ege-bjerg fra C.C. Brun Entre-prise og Casper Hindkjær fra Elindco Byggefi rma har scoret sølv- og bron-zemedaljer ved tømrer-svendeprøverne

BAGSIDEN

BUREAUKRATI

Direktør Finn Lauritzen i Er-hvervs- og Byggestyrelsen af-viser over for Licitationen, at styrelsen er ved at strikke et bureaukratisk og dyrt certifi -

ceringssystem sammen for out-sourcing af kommunal bygge-sagsbehandling, sådan som bl.a. arkitekterne og nu også kon-struktørerne udtrykker frygt for.
Finn Lauritzen anbefaler, at 

kritikerne venter med at kriti-sere forslaget, til de har set det. Indtil videre foreligger der nem-lig kun noget overordnet i rege-ringens lovprogram.- Når kritikerne påstår, at de nye regler bliver dyre og besvær-

lige at efterleve, ved jeg ikke, hvor de har det fra. Tværtimod er en af de væsentligste tanker i forslaget en forenkling, siger Finn Lauritzen.  

SIDE 2

Løfte om forenklinger i byggesagsbehandlingen

INTEGRATION

Både Morten og Mansur er velkomne i byggeriet. Det fastslår formanden for Dansk Byggeri, Povl Christensen, som sammen med organisa-tionens sektions- og område-formænd har fået integrati-onsminister Rikke Hvilshøj i tale.
- Vi har mangel på arbejds-kraft. Vi ved at arbejdsstyr-ken, især blandt faglærte, fal-der markant de næste 20 år. Hvis vi ikke tænker unge ind-vandrere med, når vi skal re-kruttere unge til branchen, så afskærer vi os fra en kæmpe arbejdskraftresurse, advarer Povl Christensen.Integrationsminister un-drer over, at indvandrere fra-vælger en branche som byg-geriet, som har så mange fordele i form af en god løn, meget gode muligheder for vi-dereuddannelse og en meget nemmere adgang til at blive selvstændig. SIDE 3

Byggeriet byder indenfor

Integrationsmini-
steren og Dansk 
Byggeri har en 
fælles ambition 
om at få fl ere med 
indvandrerbag-
grund aktiveret i 
byggebranchen. 
(Foto: Jørgen 
Witved)
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Skru op og ned for antallet af varebiler

Opførelse af Hedorfs Kollegium på Frederiks-berg, ombygning og renovering i Morsø Kom-mune, renovering af ældreboliger i Fjerritslev, transport af ristestof,sand og spildvandsslam i Århus Kommune

Lettere af få
byggematerialerLeveringsgtiderne er ble-vet kortere SIDE 2

Energiforskning skal være kommercielEnergiministeren udpe-ger medlemmer til besty-relsen for det nye energi-forskningsprogram EUDP
SIDE 4

Venter stadig 
på modulvogntogHTS efterlyser tidsplan for forsøgsordning med modulvogntog SIDE 4

Efteruddannelse
på arbejdspladsenEfteruddannelse bruges ofte som belønning

SIDE 5

Fra 230 til 12 VRambøll foreslå at for-syner danske husstande med strøm fra 12 volts netværk  BAGSIDEN

NØGLETAL

Økonomi- og erhvervsmini-ster er fuld af lovord over byggebranchens implemen-tering af nøgletal og karak-terbøger fra Byggeriets Eva-luerings Center.
Ministeren understreger overfor Licitationen, at eva-lueringer med nøgletal er kommet for at blive:- Der skal i forbindelse med kvalitetsreformen de kommende 10 år investeres omkring 50 milliarder kro-ner i offentlige bygninger og det vil stille store krav til både offentlige og private virksomheder, siger Bendt Bendtsen.

SIDE 3 OG LEDER SIDE 4

Bendt Bendtsen roser byggeriet
- Jeg har store 
forventnin-
ger til, at også 
rådgiverne 
bliver omfattet 
af nøgletals-
systemet
og karak-
terbøgerne, 
siger Bendt 
Bendtsen. 
(Foto: Jørgen 
Witved)

MÅNEDS-STATUS
De danske virksomheders salg faldt 1,8 pct. eller 4,9 mia. kr. fra juli til august. Dermed er den stigende tendens fra de to foregåen-de måneder brudt. Det viser de sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik baseret på virksomhe-dernes momsindberetninger. Tilbagegangen er jævnt fordelt på ind-land og udland, idet både salget til de dan-ske kunder og eksportsalget faldt med 1,8 

pct. fra juli til august. Hjemmemarkedet af-tager næsten tre fjerdedele af det samlede salg. 
Der er forskelle inden for erhvervshoved-grupperne. Industrivirksomhedernes salg faldt således med 2. pct., mens bygge- og an-lægvsirksomhedernes salg faldt med mere beskedne  0,6 pct. fra juli til august. Set i forhold til august 2006, så er virk-somhedernes samlede salg i august 2007 steget 4,7 pct., målt i faktiske tal. Set over de seneste tre måneder (juni-

august) er det sæsonkorrigerede salg 1,5 pct. højere end i den foregående tremåne-ders periode (marts-maj). Der var især frem-gang for transport, post og tele (4,3 pct.), fi -nansiering og forretningsservice (3,5 pct.) og handel, hotel og restauration (1,8 pct.) og tilbagegang for offentlige og personlige tje-nester (-1,4 pct.).
Udviklingen i fi rmaernes køb følger tæt udviklingen i salget, idet fi rmaernes samle-de køb faldt 1,8 pct. fra juli til august, målt i sæsonkorrigerede tal

Virksomhedernes salg faldet med 1,8 mia. kr.

Fra og med det år - formodentlig 2010 -, hvor Grønland opnår Selvstyre indenfor Rigsfæl-lesskabet, skal al bloktilskud overføres som langfristede, rentefrie lån. I det øjeblik, hvor Grønland, enten som følge af store oliefund eller som følge af anden produkti-on opnår økonomisk selvbårenhed, skal lå-nene tilbagebetales.- Løsningsmodellen vil samtidig kunne betyde, at Dansk Folkeparti alligevel vil kunne være med i en samlet aftale om-kring forslag til Selvstyreloven, siger  Søren Espersen, DF.

DF har bud efter grønlandsk olie 

Den grønlandske olie er blevet et hedt debatemne i 
forhold til bloktilskud og selvstyre.

Industrimarken 2CDK-9530 Støvring
Telefon +45 9837 3655

Fax +45 9837 4677jl@jklteknik.dk
www.jklteknik.dk
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Bedst 
    i højden. 
Billigst 
    i længden.

www.bms.dk

Indsamling af hushold-ningsaffald i Dragør Kom-mune, totalrådgivning i Bispeparken i København, haner, ventiler og stop-haner til Mærsk Olie & Gas

Forkerte tal
Regeringen snyder på vægten med bevillinger til infrastrukturen, me-ner Dansk Byggeri SIDE 2

Nye kontorer
på Amager
KPC Byg A/S har fået Henning Larsen Ar-chitects til at tegne ny kontorbebyggelse i op til 5 etager SIDE 2

Kommunal merværdiKonkurrence om det bed-ste innovative projekt
SIDE 4

Skab vækst med 
forskerspirer En såkaldt ErhvervsPhD kan ansættes med løntil-skud

SIDE 4

Nye områder 
for FLSmidth
Den danske koncern skal drive og vedligeholde ægyptisk cementfabrik

SIDE 5

AFLIVNING

- Vi må starte forfra og sik-re at byggeriets parter med nøgletalssystemet får et re-elt og brugbart værktøj, og at udarbejdelsen forankres et andet sted end hos Byg-geriets Evalueringscenter (BEC).
Det er den markante ud-melding fra fem af byggeri-ets største organisationer. En udmelding, som reelt af-liver nøgletalssystemet og underkender det arbejde, som centret har udført si-den oprettelsen for seks år siden.

 SIDE 3 OG LEDER SIDE 4

Byggeriet sigernej til nøgletal
BEC’s nøgle-
talssystem 
mangler bred 
accept i byg-
geriet, mener 
byggeorgani-
sationerne.

RELATIONER

- Danmark skal have en samlet strategi for samarbejde med Kina, når det gælder forsk-ning, udvikling og universitetsuddannelser. Det er forudsætningen for, at vi overhove-det kan gøre os gældende som en attraktiv samarbejdspartner i verdens folkerigeste land. 
Det siger videnskabsminister Helge San-der som opfølgning på en rejse til Beijing og Shanghai, han netop har gennemført sam-

men med en større delegation af erhvervs- og universitetsfolk. Ifølge videnskabsministeren er Kina sær-lig interessant for Danmark fordi Kinas ar-bejdsstyrke er 270 gange større end Dan-marks.  
- Det er et kæmpe potentiale for tiltræk-ning af studerende og forskere til Danmark. Den kinesiske arbejdsstyrke bliver mere og mere veluddannet. De bedste forskere er fuldt på niveau med vores de bedste, siger videnskabsministeren.

- Det er nu vi skal rykke. Andre lande, f.eks. Tyskland og Finland, er i fuld gang med at udvikle et systematisk fokus på Ki-na. Mange danske forskere har gode rela-tioner og kontakter i Kina. Kineserne læg-ger vægt på relationer. Det skal vi bygge på. Hvis ikke vi rykker nu – rykker de andre. Kineserne venter ikke. Kort sagt: Kinas evne til at formulere klart og sætte handling bag tanke er inspi-rerende, siger Helge Sander. tøtte

Det dansk-kinesiske samarbejde skal udbygges

BUSINESSMATCH
Der er et markant underskud af kvindelige ingeniører både blandt ledere og i bestyrel-serne i de ingeniørtunge virksomheder i Danmark. 40 pct. af de mandlige ingeniører har et lederjob, mens det samme kun gæl-der for 28 pct. af kvinderne. For at give et løft til kvindernes karrie-replaner er Ingeniørforeningen gået i sam-arbejde med karrierenetværket WOW, Wo-men on Their Way som forleden afviklede et såkaldt businessmatch, hvor virksomhe-derne og kvinderne mødre hinanden.

Markant underskudaf ingeniør-kvinder

30 pct. af de mandlige ledere rekrutteres gennem netværk - for kvinder er det 16 pct.

Tanke • Plansiloer • Bygningselementer •Afløbssystemer • Støttemure • Belægningssten • Færdigbeton

MEDIEINFORMATION 2008

Nu kan du nemt 
downloade 
vores Medie-
information
direkte på 
licitationen.dk

Følg med hver dag på www.licitationen.dk

!

Vi glæder os til fortsat at gøre en forskel.

Komplet temaoversigt, der gør det
enkelt at planlægge din annoncering

Danmarks bedste kontaktpriser, når
målgruppen er bygge- og 
anlægsbranchen

Over 19.000 daglige læsere

!

!
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FAKTA 

PROTOX AKVAGRUND er et 
professionelt og effektivt middel 
til behandling mod angreb af 
trænedbrydende svampe og 
blåsplint i udendørs træværk.

PROTOX AKVAGRUND er testet 
mod både blåsplint, råd og 
svamp og lever op til de strenge 
krav til effektivitet (EN 84, 
EN 73, EN 152.1). Derudover 
forebygger midlet også mod 
skimmelvækst.

PROTOX AKVAGRUND er et godkendt træbeskyttelsesmiddel (MST 
nr. 542-4) beregnet til alt nyt og gammelt, ubehandlet træværk 
udendørs.

Arbejdsmiljø
PROTOX AKVAGRUND er et farveløst træbeskyttelsesmiddel på 
vandbasis. Det har en lav mal-kode (00-1) og er ikke klassificeret 
som farligt, sundhedsskadeligt eller lign.  Med PROTOX 
AKVAGRUND kan du derfor nemt forbedre dit arbejdsmiljø.  

BRUGSANVISNING

PROTOX AKVAGRUND er et vandigt træbeskyttelses-
middel til førstegangsbehandling af nyt og gammelt træ der 
skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint, f.eks. vinduer, 
døre, beklædninger, tagudhæng, vindskeder, hegn, carporte 
m.m.

PROTOX AKVAGRUND påføres med pensel, sprøjte, 
ved dypning eller via påføringsmaskine. Temperaturen 
skal ved påføring og tørring være over 5°C og den 
relative luftfugtighed under 80%. Træet må ikke have en 
træfugtighedsprocent på mere end 18%.

Ved afdrypning af behandlet træ skal der sørges for 
opsamling af midlet, således at jord, vandløb og lignende 
ikke forurenes.

Efterbehandling
Overflader af PROTOX AKVAGRUND behandlet træ, som 
udsættes for vejrligets påvirkninger, skal beskyttes med en 
overfladebehandling, der løbende vedligeholdes i henhold 
til producentens anvisninger.  Alle normalt i handelen 
forekommende produkter til udendørs træværk vil kunne 
anvendes.

Ventilation
Må kun bruges på steder med god ventilation.

Forbrug
4-8 m2/liter, afhængig af træets sugeevne.

Tørretid: Berøringstør: Ca. 1-2 timer. Overmalbar: Ca. 24 
timer (ved 23°C/60% RF).

Sikkerhed: 
Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. 
Sikkerhedsdatabladet kan hentes på www.protox.dk eller 
rekvireres telefonisk. 

Ventilation: 
Sørg for god udluftning under påføring og i udtørrings-
perioden.
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PRODUKTDATA

Fortynding: PROTOX AKVAGRUND er brugsklar og må ikke 
fortyndes yderligere.

Leveringsform: 2,5 ltr., 5 ltr., 10 ltr. og 25 ltr. plastdunke. 
Desuden i 200 ltr. tromle.

Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning. 

Bindemiddel: Alkyd/acryl

Anvendelsestemperatur: > 5°C

Omrøring: Ja

pH: ca. 9

Lugt: Lugtsvag. Efter udtørring ingen lugt.

Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe.

Opbevaring: PROTOX AKVAGRUND er holdbar i mindst 2 år 
i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit.

Miljø: MAL-kode  00-1

Aktive stoffer: < 1% iod-propynyl-butyl-carbamat og < 0,5% 
propiconazol.

Bortskaffelse: Tom emballage og rester kan bortskaffes med 
dagrenovationen.

Generelt: Almindelige regler for malearbejde skal 
overholdes. For yderligere information henvises til 
leverandørbrugsdanvisningen.

bedre miljø
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FAKTA

PROTOXSKIMMEL er et professionelt 
og effektivt middel til forebyggelse 
mod angreb af skimmelsvampe. 
Midlet er let at bruge.

PROTOXSKIMMEL er et farveløst 
skimmelmiddel på vandbasis. Det 
har en lav mal-kode (00-1) og 
er ikke klassificeret som farligt, 
sundhedsskadeligt eller lign.  Med 
PROTOXSKIMMEL kan du derfor nemt 
forbedre dit arbejdsmiljø.  

PROTOXSKIMMEL er velegnet til at forebygge vækst og misfarvning 
af skimmelsvampe på porøse overflader såsom fugtigt træ, 
gips, beton, eternitplader, murværk, tapet mv. Det forebygger 
og bekæmper desuden misfarvning udendørs på træ, fliser, 
skibstrædæk mv. 

Protoxskimmel er bl.a.. velegnet til forebyggelse af skimmelvækst 
på kuldebroer i boligen, på fugtige bygnings-materialer samt 
bygningsdele, der periodisk bliver våde. 

Typiske problemsteder er tagspær og tagfinér i tagrum med dårlig 
ventilation, kondens på tagfinér p.gr.af underafkøling, fugtige og 
uisolerede fundamenter i kældre mv.

PROTOXSKIMMEL har ingen afgasning til indeklimaet.

fleste overfladeprodukter. Det er dog brugerens eget ansvar 
at afprøve produktet til den konkrete opgave.

Sikkerhed: 
Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. 
Sikkerhedsdatabladet kan hentes på www.protox.dk eller 
rekvireres telefonisk. 

Ventilation: 

Fig 1: Effekt af Protoxskimmel (og Protoxsvamp) mod skim-
melvækst efter 16 måneder (april 2003 - august 2004)

PROTOXSKIMMEL

PROTOXSVAMP
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BRUGSANVISNING

PROTOXSKIMMEL er nemt at benytte – der bruges enten 
pensel, sprøjtning eller dypning.

Såfremt der allerede er opstået misfarvning og vækst af 
skimmelsvampe, bør den angrebne overflade desinficeres 
ell. nedvaskes med BIOX®, HYSAN®  eller PROTOX 
DESINFEKTION inden påføring af Protoxskimmel. Eventuelt 
kombineres med mekanisk afrensning som isafrensning, 
sandblæsning, fræsning eller lign. inden der behandles med 
PROTOXSKIMMEL. Indendørs bør overflader afrenses, så de 
er mindst lige så rene som overflader, der ikke er angrebet af 
skimmelsvampe ( ProClean - grøn farve, max. 10 kolonier ved 
aftryk på kontaktaftryksplader, ATP < 100 ell. Mykometer < 
25). 

Inden døre bør behandling begrænses til mindre overflader. 
En afgasningsrapport fra Eurofins Miljø viser dog at der ikke 
afgives sundhedsskadelige stoffer til indeklimaet.

Efter brug af PROTOXSKIMMEL udendørs, skal der 
efterbehandles, når emnet er tørt. Det bør ske inden for 
en måned. Der benyttes en pigmenteret og vandafvisende 
overfladebehandling. 

Efter brug af PROTOXSKIMMEL kan der behandles med de 

bedre miljø
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PRODUKTDATA

Fortynding: PROTOXSKIMMEL er brugsklar og må ikke fortyndes 
yderligere.

Leveringsform: 0,5 ltr. (forstøver), 2,5 ltr., 5 ltr., 10 ltr. og 25 ltr. 
plastdunke.

Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning. 

Anvendelsestemperatur: > 5°C

Omrøring: Ja

pH: ca. 9

Lugt: Acetoneagtig. Efter udtørring ingen lugt.

Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe. Evt. optørret 
spild kan forsøges fjernet med grundrens, acetone mv.

Opbevaring: PROTOXSKIMMEL er holdbar i mindst 2 år i uåbnet 
emballage. Opbevares frostfrit.

Tørretid: 8 timer v. 20°C på sugende bund. På mindre sugende 
underlag og ved lavere temperaturer må påregnes længere tørretid 
(påføring på ikke sugende overflader såsom glas, plastik, glaser-
ede fliser m.v., kan medføre en vis hindedannelse  efter tørring 
som er vanskelig at fjerne - se afsnit Rengøring).
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Prøvemateriale 
Laboratoriet har den 25. januar 2007 modtaget 1 stk. MDF-plade behandlet med produktet Protoxskimmel, til 
afgasningstest. 

Prøven var ved modtagelsen emballeret i ubrudt emballage. Afgasningstesten blev påbegyndt på modtagel-
sesdatoen. 

Tests og analyser er udført i perioden  25. januar – 8. februar 2007. 

Formål 
Formålet med undersøgelsen var at bestemme emissionsprofilen for vægplader, hvor Protoxskimmel har 
været anvendt. 

Undersøgelsen inkluderer bestemmelse af IPBC og Propioconazol. 

Test beskrivelse 
Beskrivelse af vægplade / forsøgsemne 
Forsøgsemnerne er forberedt af Protox ved Ole Munck den 24. januar 2007: 
Pladerne er påført 0,2 liter Protoxskimmel pr. m² svarende til 30 ml på forsøgsemnet med dimensionerne 50 
x 30 cm. 
Efter 2 timers tørring er emnet berøringstør og emnet blev indpakket i polyethylenfolie 
 
Klimakammer 
Pladen behandlet med Protoxskimmel samt en ubehandlede kontrolplade blev placeret i et klimakammer 
med kendt flow og temperatur med følgende specifikationer: 
Materiale: Rustfrit stål. Volume: 119 liter. Multistage air clean-up. Der foretages test af blind på indgangsluf-
ten på kamret inden start af testen. Test parametre: 23 °C, 50 % RH (i indgangs luften), luftskifte: ½ per 
time. Belastning i test kammeret 1,3 m² vægplade per m³ luftvolumen. Resultaterne omregnes til den norma-
le belastning for vægge på 1,4 m²/m³ i henhold til ISO 16000-9. 

 

Analysemetoder 

IPBC og propiconazol 
Komponenterne opsamles fra luften i klimakamrene efter 7 dage aktivt på XADII-rør. Komponenterne desor-
beres med dichlormethan og analyseres ved gaskromatografi med massespecifik detektion (ATD/GC/MS).   
Test- og analyseusikkerhed: 20% (RSD) 
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Resultater 
Enhed: µg/m³ Prøveidentifikation 

Parameter Vægplade behandlet med Protoxskimmel 

IPBC < 2 

Propiconazol < 2 
IPBC: Iodopropynylbutylcarbamat. 

< Betyder mindre end den angivne detektionsgrænse. 

Kommentarer 

Luftkoncentrationen i testkammeret kan sammenlignes med luften i et rum hvis:  

− højden til loftet er 2,5 meter, 
− alle vægge er behandlet med produktet Protoxskimmel, 
− luftskiftet er en halv gange i timen (typisk luftskifte for et rum uden mekanisk ventilation, hvor vinduer og 

døre åbnes tilfældigt). 

Konklusion 
Produktet afgasser ikke IPBC eller Propiconazol i koncentrationer over detektionsgrænsen. 

Det vurderes således, at der ikke er indhold af de undersøgte komponenter i mængder, der vil kunne have 
nogen sundhedsskadelig effekt. 
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FAKTA

PROTOXINSEKT er et 
professionelt middel til at 
bekæmpe angreb af insekter 
i træværk. Det anvendes til 
behandling af nyt og gammelt 
træværk i forbindelse med 
angreb af træborende insekter, 
herunder Almindelige Borebiller 
(Anobium punctatum) og 
Husbukke (Hylutrupes bajulus).

PROTOXINSEKT  er et 
farveløst og vandbaseret 
bekæmpelsesmiddel med en 
mal-kode på 00-3. Det skal 

ikke fareklassificeres. Midlet er godkendt af Miljøstyrelsen til 
at forebygge og bekæmpe træborende insekter i træværk. 
Protoxinsekt er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om 
bekæmpelsesmidler (reg. nr. 542-3)

Protoxinsekt er testet efter godkendte EN-standarder (EN 46-
47, EN 49-1/2, EN 73) jf. DS (dansk standard/EN 599-1. Testene 
omfatter afprøvninger af midlets evne til at tilintetgøre levende 
insektlarver i træet, trænge ind i træets overflade, modstå 
ældning mm.

BRUGSANVISNING

PROTOXINSEKT kan anvendes til bekæmpelse 
og forebyggelse af alle typer træborende insekter i 
tagkonstruktioner, krybekældre, facadebeklædninger, møbler 
eller hvor der måtte forefindes træ i bygningen.

Brug af PROTOXINSEKT medfører en mindre rejsning på 
ubehandlet træ. Man må derfor regne med en afslibning 
af overfladen, hvis det efterfølgende skal males. Såfremt 
møbeltræ tidligere er behandlet med andre produkter som 
bejdse, voks eller andet bør der foretages en prøvebehandling 
på et mindre synligt sted for at sikre der ikke sker en reaktion 
med den tidligere påførte overfladebehandling.

PROTOXINSEKT påføres nemt med almindeligt sprøjteudstyr  
og det kræver ikke opvarmning for at kunne benyttes ved 
lave temperaturer. Træværket rengøres omhyggeligt inden 
behandlingen påbegyndes. Kan påføres med pensel, ved 
sprøjtning eller dypning. Ved påføring med pensel eller 
sprøjte bør behandlingen gentages 2-3 gange – hver gang til 
mætningspunktet. 

Forbrug: Nyt træ:  0,25 liter/m2

  Gammelt træ: 0,50 liter/m2

Sikkerhed: 
Læs altid sikkerhedsdatablad og teknisk mærkeblad 
grundigt igennem inden brug. Sikkerhedsdatablad og 
teknisk mærkeblad kan hentes på www.protox.dk eller 
rekvireres telefonisk. 

Salg:  
Fra udvalgte forhandlere og direkte salg fra PROTOX.

PRODUKTDATA

Fortynding: 
PROTOXINSEKT er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Rengøring:  
Med vand og sæbe.

Leveringsform:  
0,5 ltr. spray, 2,5 ltr., 5 ltr., 10 ltr. og 25 ltr. plastdunke samt 200 
liter plasttromler.

Påføring: 
Med pensel, ved sprøjtning eller dypning. 

Kontrol: 
Behandlede flader vil ved belysning med UV-lampe lyse blåligt. 
Effekten er tydeligst i mørke eller tusmørke og aftager afhængig 
af lyspåvirkning.

Lugt: Svag.

Opbevaring:  
Opbevares frostfrit.

Holdbarhed: 
Miminum 3 år fra produktionsdato.

Tom emballage: 
Tom emballage og rester skal afleveres til den  
kommunale affaldsordning for farligt affald.

Miljø:  Mal-kode 00-3. Ingen faremærkning.

Analyse:  Permethrin 0,2% w/w (2,0 g/l)
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HISTORIE

1811  -  klordioxid opdages
1940  -  anvendes til lugt- og smagskontrol i drikkevand
1944  -  City of Niagara Falls indfører klordioxid i   
 drikkevandssystemet.
1985 - Anvendes udbredt som desinfektionsmiddel i  
 landbrug, gartnerier, champignonvæksthuse,  
 på bryggerier, fødevareindustrier, restauranter  
 mv.
1990 -  Ca. 500 drikkevandsinstallationer i Nordamerika.  
 (13% af indbyggerne får klordioxidbehandlet  
 drikkevand.)
2000 - Nye drikkevandsinstallationer over hele verden  
 fra Afrika til Finland.

Lidt om kemi:
BIOX er et stabiliseret klordioxidprodukt med en svagt 
basisk pH på 8-8,5. Inden brug tilsættes en syre (citronsyre, 
fosforsyre eller lign.) hvorved pH sænkes til 2-3. Først derefter 
frigøres den reaktive luftart -  klordioxid - i vandet og den 
vil ved påføring/afvaskning aktivt angribe og destruere den 
inficerede overflade ved oxidation. Mængden af den forbrugte 
BIOX er således afhængig af mængden af mikroorganismer 
på den inficerede overflade. Er der mange skimmelsvampe, 
bakterier, virus mv. vil forbruget være større end hvis der kun 
er få mikroorganismer. Selvom BIOX ikke aktiveres vil den 
stadig virke desinficerende, idet mikromiljøet omkring bakterier 
og svampe er et surt miljø, der i sig selv vil virke frigørende på 
klordioxiden. Effekten er dog bedre og frem for alt hurtigere 
hvis aktivering foretages inden brug. 

Miljøet er den virkelige vinder:
En væsentlig fordel i forhold til næsten alle andre 
desinfektionsprodukter er, at der ikke efterlades kemiske 
rester i inde- eller udemiljøet der er skadelige for hverken 
indeklimaet eller økosystemet. Da klordioxid er et meget 
ustabilt kemisk stof vil det umiddelbart efter påføring fordampe 
til luften og ved hjælp af lysets uv-stråler nedbrydes til ilt og 
kloridioner. I forbindelse med behandlingens gennemførelse 
vil der være en lugt af klor som i en svømmehal. Få timer efter 
behandlingen er afsluttet (afhængigt af forholdene) vil lugten 
være forsvundet *

Tilbage på den behandlede overflade vil kun være en svag 
opløsning af soda og husholdningssalt i en koncentration som 
svarer til den fysiologiske saltopløsning der findes i alt levende 
væv.  

Mindre rester af uforbrugt BIOX  kan fortyndes og hældes i 
afløbet hvor det hurtigt neutraliseres af organiske partikler. 
Større mængder neutraliseres med natriumbisulfit eller 
natriumthiosulfat.

* Med specielt godkendt måleudstyr kan man efter en desinfektion 
med BIOX, nemt kontrollere at alt klordioxid er neutraliseret !

Sikkerhed under arbejdet:
Da klordioxid er en reaktiv luftart skal man under 
udførelsen af desinfektionsopgaven bære det foreskrevne   
sikkerhedsudstyr jf. leverandørbrugsanvisningen. Desuden 
skal man sikre at der er god ventilation fx. ved at vinduer, 
døre er åbne under udførelsen og/eller der anvendes en 
mekanisk ventilation.

Generelt (uanset metode- eller produktvalg) kan andre ikke 
opholde sig i rum der saneres for skimmelsvamp, uden at 
bære de foreskrevne værnemidler.

Hvorfor er BIOX effektivt ?
Selvom de anvendte koncentrationer er meget lave 
(0,001-0,1%) set i forhold til andre desinfektionsmidler, 
har BIOX en meget kraftig desinficerende effekt på alle 
slags mikroorganismer. Effekten beror på at aminosyrer og 
enzymer i cellemembranen i mikroorganismen oxideres. Det 
kan nærmest beskrives som at cellevæggen sprænges. 
BIOX virker tilmed meget hurtigt - fx. vil en 100 ppm (0,01%) 
BIOX opløsning dræbe 280 millioner E. Coli-bakterier på 
max. 30 sekunder. Tilsvarende vil gælde for Legionella-
bakterier i varmtvandssystemer mv. samt stort set alle andre 
typer bakterier, virus, gær- og skimmelsvampe.

Ved skimmelsvampeafvaskning/desinfektion vil ca. 60 
sekunders kontakttid med BIOX være tilstrækkeligt til at 
sterilisere en overflade (afhængigt af forholdene).

Hvor bruges BIOX ?
BIOX anvendes først og fremmest indenfor levnedsmiddel-
industri, bryggerier, landbrug, væksthuse, institutioner mv. 
til desinfektionsformål ved ølbrygning, champignondyrkning, 
æg-produktion, mælkeproduktion, slagterier, 
drikkevandsrensning mv. Tilmed anvendes klordioxid idag 
i mange byer verden over som tilsætning til drikkevand (5 
ppm). 

BIOX er hurtigt og billigt i brug:
Set i forhold til de almindeligt anvendte mekaniske metoder 
til skimmelafrensning, er anvendelsen af BIOX både nem, 
hurtig og billig. Særligt er store betonoverflader som fx. 
terrændæk velegnede til BIOX-behandling, da afrensningen 
kan foregå på gulvvask-maner. Men også på frilagte bjælker, 
spær mv og lodrette fundamenter kan BIOX anvendes med 
fordel.

Rekvirer yderligere oplysninger om BIOX® anvendelsesmuligheder 
telefonisk.

BIOX® produceres hos Scotmas Limited, Kelso, Skotland og er en 
del af et større program af specialmidler til desinfektionsopgaver 
og lugtsanering inden for vandbehandling i fiskeindustri, landbrug, 
industri mv. Kontakt os for yderligere information omkring 
løsningsforslag på desinfektionsopgaver og lugtsanering.
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BIOX® 
- et klordioxid-baseret desinfektionsprodukt



BIOX® er en 5% opløsning af stabiliseret klordioxid.

BIOX®  anvendes i stærk fortynding (50 - 1000 ppm) 
til desinfektion inden for fødevareindustri, drikkevands-
behandling, algebekæmpelse og skimmelsvampesanering.

Behandlingen efterlader ingen ubehagelige lugtgener. Der 
efterlades heller ingen sundhedsskadelige kemiske rester på 
de behandlede overflader. BIOX® er derfor særdeles velegnet i 
lokaler, hvor der lægges vægt på et sundt indeklima.

BIOX®  frigiver klordioxid i væsken, som påføres de overflader, 
der skal behandles. Klordioxid er yderst effektivt, så selv 
meget lave fortyndinger har kraftig desinficerende virkning 
på mikroorganismer, både virus,  bakterier, skimmelsvampe, 
strålesvampe og alger. BIOX® udmærker sig ved en meget 
hurtig reaktionstid. Desinfektionen er effektiv inden for få 
sekunder til få minutter. 

Kvalitetskontrol både kan og bør gennemføres umiddelbart 
efter behandling.

Produktet sælges kun til professionelle udførere, der 
har fået den fornødne uddannelse. PROTOX kan tilbyde 
konsulentbistand til udformning af uddannelsesprogram.

BIOX®  leveres som 1000 ppm opløsning sammen med en 
aktivator. 

Lugtsanering:
Uden aktivering kan BIOX®  udlægges ved tågesprøjtning 
og både desinficere og fjerne dårlig lugt fra skimmelvækst, 
sodskader efter brand, bakterievækst etc. Se også HYSAN®

Effektivitet: 
BIOX®  er optimeret og afprøvet overfor de almindeligst 
forekommende skimmelsvampearter der forekommer i 
opfugtede bygninger. Derudover er det afprøvet mod virus, 
bakterievækst – herunder Listeria, Coli, Legionella, Salmonella 
m.fl. Rekvirer detaljeret liste.

BIOX®  er særligt velegnet til afrensning af betonoverflader.

Leveringsform: 20 ltr. aktiveret.

Salg:  Kun direkte salg fra PROTOX. 

BRUGSANVISNING

Hvis der er misfarvning og vækst af skimmelsvampe, 
desinficeres eller nedvaskes den angrebne overflade 
med BIOX® . Eventuelt foretages forinden støvsugning, 
isafrensning, mekanisk afrensning, tørdamprensning eller 
lign. 

BIOX®  udlægges med fordel med vandkande. Hvis der 
anvendes sprøjteudstyr skal sprøjtning foregå ved meget 
lavt tryk for at undgå at der dannes sprøjtetåge, idet effekten 
derfor forringes.

Med BIOX®  er der ingen begrænsning på det behandlede 
areals størrelse da der ikke efterlades sundhedsskadelige 
kemiske rester i bygningen.

Kvalitetskontrol udføres umiddelbart efter behandling. 

Opbevaring:
Opbevaring skal ske mørkt og køligt. Må ikke udsættes for 
temperaturer over 50°C.

Efter aktivering har BIOX®  begrænset holdbarhed. Under 
korrekt opbevaring op til 4 uger.

Tørretid:  
Behandlingen efterlader kun vand med en svag opløsning 
af kogesalt og soda. Det behandlede område skal 
derfor udtørres hurtigst muligt for at undgå, at nye 
skimmelsvampeangreb udvikler sig. Er der behov for 
at forebygge mod fremtidige skimmelangreb bør der 
efterbehandles med PROTOXSKIMMEL.

Sikkerhed: 
Læs altid sikkerhedsdatablad grundigt igennem inden brug. 
Sikkerhedsdatabladet kan hentes på www.protox.dk eller 
rekvireres telefonisk.

Rekvirer yderligere oplysninger om BIOX® anvendelsesmuligheder 
telefonisk.

BIOX® produceres hos Scotmas Limited, Kelso, Skotland og er en 
del af et større program af specialmidler til desinfektionsopgaver 
og lugtsanering inden for vandbehandling i fiskeindustri, landbrug, 
industri mv. Kontakt os for yderligere information omkring 
løsningsforslag på desinfektionsopgaver og lugtsanering.
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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

Henrik Harboe
Cand. Scient.



Salg:  
Salg fra PROTOX Aps og udvalgte forhandlere.

SKIMMELVÆKST
Er der opstået misfarvning og vækst af skimmelsvampe,  
desinficeres ell. nedvaskes den angrebne overflade 
med HYSAN® . Eventuelt kombineres med støvsugning, 
isafrensning, mekanisk afrensning, tørdamprensning 
eller lign. inden der behandles med HYSAN®.  I 
indemiljøet bør det altid tilstræbes at en overflade 
angrebet af skimmelsvampe afrenses til et renhedsniveau 
der mindst modsvarer det der forefindes på ikke 
skimmelsvampeangrebne overflader*. 

Tågesprøjtning bør generelt ikke foretages uden 
forudgående mekanisk afrensning af de angrebne 
overflader.

*  ProClean - grøn farve, ringe vækst - max. 10 kolonier ved aftryk på 
kontaktaftryksplader.
Denne beskrivelse er foreløbig. Rekvirer sidst opdaterede produkt-
beskrivelse inden anvendelse. 

PRODUKTDATA 

Fortynding: Inden brug kan HYSAN® fortyndes indtil 1:4. 

Leveringsform: 0,5 ltr., 5 ltr. og 20 ltr. som koncentrat.

Påføring: Nedvaskning foregår nemmest ved at HYSAN®  i den 
ønskede fortyndeing påsprøjtes overfladen. Herefter bearbejdes 
overfladen med feks. stiv børste eller svamp indtil overfladen har 
den ønskede renhed. Afslutningsvis kan der evt. påsprøjtes eller 
tågesprøjtes HYSAN® der ikke efterarbejdes men får lov til at virke 
min. 1 døgn.

Kontrol: Kvalitetskontrol udføres umiddelbart efter ca. 1 døgn. 

Ventilation: Sørg for god udluftning under behandlingens gennem-
førelse og i udtørringsperioden.

Uddannelse: Ingen påkrævet.

Sikkerhed: Må ikke udsættes for temperaturer over 50oC eller 
tilsættes syre ell. anden aktivator, idet der derved kan udvikles 
klorgas. Såfremt produktet anvendes som tågesprøjtning skal der 
anvendes helmaske af typen kombinationsfilter B2 (evt. E)/P2.

Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler.

Opbevaring skal ske mørkt og koldt.

Rekvirer yderligere oplysninger om HYSAN® anvendelsesmulighe-
der telefonisk eller på internettet på adressen www.scotmas.com.

HYSAN® produceres hos Scotmas Limited, Kelso, Skotland og er 
en del af et større program af specialmidler til desinfektionsopgaver 
og lugtsanering indenfor vandbehandling i fiskeindustri, landbrug, 
industri mv. Kontakt os for yderligere information omkring 
løsningsforslag på desinfektionsopgaver og lugtsanering.

Til desinfektionsformål 
og lugtsanering

BRUGSANVISNING

Tågesprøjtning og skum: 
HYSAN®  udlægges ved tågesprøjning med egnet 
tågesprøjtningsudstyr som fx. B&G®, Wanjet® eller lign.

Det kan også udlægges som skum hvilket kræver 
specialudstyr. Kontakt os for nærmere information.

Endelig kan HYSAN®  påføres som traditionelle 
rengøringsmidler med håndsprøjte, børste eller klud.

HYSAN® kan med fordel erstatte de farlige glutaraldehyd- og 
formaldehydbehandlinger der ofte anvendes indenfor landbrug 
og fødevareindustri og dermed forbedre miljøet.

Rensning af ventilationskanaler:
Anvendt som tågesprøjtning er HYSAN® særdeles velegnet til 
at desinficere ventilationssystemer eventuelt efter forudgående 
mekanisk rensning.

Lugtfjernelse: 
Dårlig lugt fra skimmelvækst, bakterievækst, døde dyr, 
mennesker, sod efter brandskader m.v., kan fjernes ved at 
gennemvæde/afvaske de berørte overflader med HYSAN® .
Eventuelt kombineret med tågesprøjtning.

Forebyggelse:
Er der behov for at forebygge mod fremtidige skimmelangreb 
bør man efterfølgende anvende PROTOXSKIMMEL.

August 2008 · vers. 5

bedre miljø
Protox aps ·  Fabriksvej 19 · 6000 Kolding · Telefon +45 75 50 40 22 · info@protox.dk · www.protox.dk

HYSAN  HSSC®

HYSAN® er et effektivt og brugervenligt desinfektions-og 
lugtfjerningsmiddel bestående af stabiliseret klordioxid 
(BIOX), kvarternære ammoniumforbindelser (< 0,2%) og 
tensider (<0,3%).

HYSAN® er designet til at kunne påføres som traditionelt 
rengøringsmiddel eller ved tågesprøjtning af utilgængelige 
hulrum 

Virkemåde:  
HYSAN® er et bredspektret desinfektionsprodukt der som 
følge af den specielle sammensætning automatisk aktiveres 
efter udlægning. Når den anvendes som tågesprøjtning 
vil HYSAN® have stor desinficerende effekt på luftbårne 
skimmelsvampesporer, bakterier og virus.

Indeklima: 
Med HYSAN® er der ingen begrænsning på det behandlede 
areals størrelse, da der ikke efterlades sundhedsskadelige 
kemiske rester i bygningen, jf. indeklima rapport 
(www.protox.dk)

FAKTA
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Prøvemateriale 
Laboratoriet har den 3. januar 2006 modtaget 1 stk. desinfektions- og lugtsaneringsmiddel, Hysan HSS 
(5%), til afgasningstest. 

Prøven var ved modtagelsen emballeret i ubrudt emballage. Testen blev påbegyndt på modtagelsesdatoen. 

Tests og analyser er udført i perioden  5. – 20. januar 2006. 

Formål 
Formålet med undersøgelsen var at bestemme emissionsprofilen for vægplader, hvor produktet har været 
anvendt. 

Undersøgelsen inkluderer bestemmelse af ammoniak samt en screening for chlorerede opløsningsmidler, 
da disse vurderes at være de relevante testparametre i forhold til produktets sammensætning. 

Test beskrivelse 
Beskrivelse af vægplade / forsøgsemne 
Forsøgsemnerne er sammensat som følger:  
Vægpladerne bestod af 0,45 m² gipsplader (mrkt. Danogips), med standard "savsmuldstapet" (papir m. små 
træflis), malet 1 gang med en hvidpigmenteret plastmaling. 
Som tapetklister på gipsplade blev der anvendt en standard stivelsesklister (mrkt. Scandia). 
Der blev sat 2 stk. fyrlister, 2x50 mm, på gipsplade med montagelim (mrkt.Casco superfix). 
Tapet samt fyrlister blev podet med en blanding af skimmelsporer/hyfer repræsenterende følgende ar-
ter/slægter: Cladosporium sp.: Aureobasidium pullulans, Penicillium sp. Aspergillus versiculor, 
Chaetomium sp., Alternaria sp, Aspergillus niger. Trichoderma viride. 
 
Da hverken tapet eller fyrretræ har været sterilt, må der, udover de nævnte arter/slægter, formodes at være 
yderligere skimmelsvampeflora tilstede. Tapet samt fyrlister er placeret i lukkede kar over vandbad 
ved 20°C i 4 måneder indtil der var synlig vækst af skimmelsvampe. På tapetoverfladerne kunne der iagtta-
ges spredte kolonidannelser, på træoverfladerne mere jævnt fordelt massiv vækst. 
 
Anvendelse af produktet 
Behandlingen med Hysan HSS (5%) blev udført som aftalt med af Ole Munck, Protox: 
 
Det ene af de eksponerede forsøgsemner er med spray påført Hysan HSS (5% brugsopløsning) indtil jævn 
befugtning er opnået. Hele forsøgsemnet er derefter med stiv børste bearbejdet med henblik på at løs-
ne/rengøre emnet for fastsiddende skimmelvækst og snavs. Herefter er overfladen skyllet ren med Hysan 
HSS. Forbrug i alt 1/2 liter pr. m². Forsøgsemnet er herefter henstået 24 timer i hvilken periode produktet jf. 
brugsanvisningen skal udvirke desinfektionen ved oxidation. Efter 24 timer er begge forsøgsemner (Hysan 
HSS-behandlet samt kontrol) aftørret med rent vand. 
 
Klimakammer 
Vægpladen behandlet med Hysan HSS (5%) samt den ubehandlede kontrolplade blev placeret i et klima-
kammer med kendt flow og temperatur med følgende specifikationer: 
Materiale: Rustfrit stål. Volume: 119 liter. Multistage air clean-up. Der foretages test af blind på indgangsluf-
ten på kamret inden start af testen. Test parametre: 23 °C, 50 % RH (i indgangs luften), luftskifte: ½ per 
time. Belastning i test kammeret 3,5 m² vægplade per m³ luftvolumen. Resultaterne omregnes til den norma-
le belastning for vægge på 1,4 m²/m³ i henhold til ENV 13419-1. 
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Analysemetoder 

2708 Chlorerede opløsningsmidler 
Chlorerede opløsningsmidler opsamles fra luften i klimakamrene efter 7 dage aktivt på ATD-rør med Chro-
mosorb CS. Komponenterne desorberes thermisk og analyseres ved gaskromatografi med massespecifik 
detektion (ATD/GC/FID / GC/ECD). Alle komponenter i mængder over 2 µg/m³ kvantificeres og forsøges 
identificeret.  Referencer: ISO/DIS 16000-6,ISO/CD 16017-1, MHDS 72. Analyseusikkerhed: 20% (RSD) 

8420 Ammoniak 
Princip: 
Ammoniak opsamles efter 7 dage luften i klimakamrene på svovlsyrecoatede silicagelrør, Rørene elueres og 
analyseres ved spektrofotometri suppleret med ionchromatografi. Referencer: NIOSH 6015, Analyseusik-
kerhed: 20% (RSD). 
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Resultater 

Chlorede opløsningsmidler 

Enhed: µg/m³ Prøveidentifikation 

Parameter Vægplade behandlet med Hysan HSS (5%) 

Chlorerede opløs-
ningsmidler 

< 0,8 

 

Enhed: µg/m³ Prøvemærkning 

Parameter Kontrolplade 

Chlorerede opløs-
ningsmidler 

< 0,8 

< Betyder mindre end den angivne detektionsgrænse. 

Ammoniak 

Enhed: µg/m³ Prøveidentifikation 

Parameter Vægplade behandlet med Hysan HSS (5%) 

Ammoniak 9,2 

 

Enhed: µg/m³ Prøvemærkning 

Parameter Kontrolplade 

Ammoniak < 8 

< Betyder mindre end den angivne detektionsgrænse. 
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Kommentarer 

Luftkoncentrationen i testkammeret kan sammenlignes med luften i et rum hvis:  

− højden til loftet er 2,5 meter, 
− alle vægge er behandlet med produktet Hysan HSS (5%), 
− luftskiftet er en halv gange i timen (typisk luftskifte for et rum uden mekanisk ventilation, hvor vinduer og 

døre åbnes tilfældigt). 

Konklusion 
Produktet Hysan HSS (5%) afgasser ikke chlorerede opløsningsmidler i koncentrationer over detektions-
grænsen. 

Der er ved gennemførelsen af analysen konstateret afgasning af meget små mængder ammoniak. 
I henhold til den finske standard, M1, for byggematerialer accepteres op til 25 µg ammoniak pr. m³ i luften 
efter 28 dages afgasning i testkammeret. Koncentrationen er i dette tilfælde på 9,2 µg/m³ efter kun 7 dages 
afgasning. Det forventes at afgasningen af ammoniak vil være under detektionsgrænsen allerede efter ca. 
14 dage. 

Det vurderes således, at der ikke er indhold af de undersøgte komponenter i mængder, der vil kunne have 
nogen sundhedsskadelig effekt. 



Til lugtsaneringsformål

Anvendelsesområder:
Anvendes til fjernelse af restlugt efter røg (brandskade), 
muglugt, urin, afføring, døde dyr/mennesker, tobakslugt, fisk 
mv. 

Virkemåde:  
AbScent®  poser udvikler og frigiver klordioxid i meget små 
mængder (< 0,1 ppm), når de udsættes for luftens fugtind-
hold. Klordioxid er både et effektivt desinfektionsmiddel sam-
tidig med at det også oxiderer (nedbryder) både organiske 
og mange uorganiske lugtstoffer. AbScent®-poserne er kon-
strueret til at afgive klordioxid langsomt, hvorved frigjorte lugt-
stoffer fra poreluft i fx. bygningsmaterialer vil blive nedbrudt i 
takt med frigørelsen. Der er således ikke tale om at der med 
AbScent® udlægges en parfume (maskering), men reelt om 
en fjernelse af lugtkilden. Overskydende (uforbrugt klordioxid) 
nedbrydes hurtigt i dagslys og af lys fra lysstofrør.

Brugsanvisning: 
Er der tale om massive lugtproblemer, vil det normalt være en 
fordel først at foretage en afvaskning og/eller en tågesprøjtning 
med HYSAN (se mærkeblad: www.protox.dk). Restlugt 
som ligger dybere og afgives fra fx. porebeton, indskud, 
isolering mv. og som ikke direkte kan fjernes ved afvaskning 
med HYSAN, kan ofte fjernes ved hjælp af ophængning 
eller udlægning af AbScent®. Se endvidere nedenstående 
eksempler på anvendelsen.

AbScent® aktiveres af luftens fugtindhold og det er bedst hvis 
fugtindholdet befinder sig indenfor normalområdet (40-60% 
RF og 18-24°C). Ved meget høje fugtigheder vil AbScent®  
kunne afgive aktivstoffet hurtigere end lugtstofferne frigøres fra 
bygningen og derved minimeres effekten. Tilsvarende vil en 
meget lav fugtighed og lav temperatur aktivere langsommere.

AbScent® poserne leveres forseglet i en plastpose. Ved ibrug-
tagning klippes toppen af den yderste plastpose og den 
inderste AbScent®-pose fjernes fra yderposen og lægges 
på yderposen, på en skål ell. lign på det højest mulige sted 
i rummet eller hænges op under loftet. Derved opnåes den 
bedste effekt, idet aktivstoffet bedst opblandes med rumluften 
fra en høj placering.

AbScent® -poserne må aldrig lægges direkte på et bord, en 
hylde, på tekstiler eller lign. da de vil forårsage en blegning !

FØR BRUG:
1. I tilfælde af høj fugt (fx. efter vandskade) og høj temperatur,  
 skal forholdene nedbringes til normalt niveau inden brug af  
 AbScent®.
2. Vælg den rette posestørrelse og antal jf. skema.
3. Læs sikkerhedsdatablad og afsnittet sikkerheds-  
 foranstaltninger ved brug.

Valg af posestørrelse:

10 GRAM Rum på 40-60 m3, både, campingvogne, 
biler, skabe, kryberum, loftsrum, ventila-
tionskanaler, 

25 GRAM Rum på 60-80 m3,

50 GRAM Rum på 80-200 m3, ved store aflange 
rum anvendes 2x25 gram

Indikator: 
AbScent®-poserne er forsynet med en blåfarvet 
indikatorzone rundt om poserne. I takt med at posen frigør 
aktivstoffet vil den blå indikatorzone skifte farve fra blå - 
lyserød - hvid.  Når indikatorzonen er hvid er posen opbrugt 
og den kan bortskaffes med dagrenovationen.

AbScent®-poserne kan under brug afgive en svag kloragtig 
lugt. Denne forsvinder hurtigt når posen er opbrugt eller når 
rummet ventileres. Selvom AbScent®-poserne afgiver svag 
lugt vil koncentrationen under korrekt brug være under den 
arbejdshygiejniske grænsevædi (< 0,1 ppm). 

Eksempler på anvendelse:

Sodlugt efter brandskade:
Inden lugtsanering påbegyndes, fjernes brandskadede 
bygningsdele. Der foretages derefter en grundig afvaskning 
af tilgængelige overflader med HYSAN (se www.protox.
dk) efterfulgt af en tågesprøjtning. Der afsluttes med 
ophængning af et passende antal AbScent® poser, hvorefter 
rummene forsegles for uvedkommende. Lugtsaneringen 
kontrolleres efter ca. 1 måned og forsættes evt. indtil lugten 
er forsvundet. 

Lugtproblemer efter urin, afføring, døde dyr/
mennesker mv.:
Det kan i forbindelse med lugtproblemer efter døde dyr 
ell. mennesker og urin/afføring, være nødvendigt at fjerne 
gulvbrædder, indskud, forskallingsbrædder mv. hvis væsker 
gennem længere tid er sivet ned i konstruktionen. Der 
foretages derefter en afvaskning/vanding af fx. bjælkelag, 
brædder mv og efterfølgende tågesprøjtning af rummet med 
HYSAN.  Der afsluttes med ophængning af et passende 
antal AbScent® poser, hvorefter rummene forsegles for 
uvedkommende. Lugtsaneringen kontrolleres efter ca. 1 
måned og fortsættes evt. indtil lugten er forsvundet.

Lugtproblemer i/tekstiler, fodtøj, møbler mv r: 
Tekstiler, møbler, fodtøj mv. placeres i et mindre rum, skab 
eller lign. Der ophænges en passende størrelse AbScent® 
pose i passende afstand over genstandene. Lugtsaneringen 
kontrolleres efter 1-2 uger.

                         - fortsættes
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Lugtproblemer i utilgængelige rum, krybekældre, 
ventilationskanaler mv.
Der foretages evt. først en tågesprøjtning med HYSAN. 
Efterfølgende udlægges 1 - flere AbScent® poser i passende 
størrelser.

Bemærk, at såfremt krybekælderen (ell. andet rum) er fugtig 
skal denne nedtørres til et acceptabelt normalniveau inden 
brug af AbScent® poser.

Lugtproblemer i både, campingvogne, biler mv.:
En 10 gram AbScent® pose placeres på en skål ell. lign. i 
bunden af bilen, et passende sted i båden eller i camping-
vognen. Lugtsaneringen kontrolleres efter 1-2 uger. 

Vinteroplægning:
AbScent® poserne kan med fordel anvendes i forbindelse 
med vinteroplægning af båd/campingvogn eller ved 
nedlukning af sommerhus i vinterhalvåret, hvor poserne vil 
virke over 1-3 måneder og holde muglugt væk.
                                                                  
Ophold:
Længerevarende ophold i rum med AbScent® poser bør 
undgås. Personer med åndedrætsproblemer, astmatikere 
og børn må ikke opholde sig i opholdsrum under lugtsane-
ringen.

Sikkerhedsforanstaltninger ved brug:

Opbevares utilgængeligt for børn.• 

Undgå at beskadige AbScent• ®-posen ved udtagning af  

 yderposen. Hvis AbScent®-posen beskadiges kasseres  

 den øjeblikkeligt og smides i en udendørs affaldsspand.

AbScent• ®-posen må ikke komme i direkte kontakt med  

 vand eller fugt.

AbScent• ®-posen må ikke anbringes i direkte sollys.

AbScent• ®-posen må ikke anbringes ovenpå eller i   

 nærheden af en varmekilde.

Sørg for god plads omkring AbScent• ®-posen for at   

 undgå blegningseffekter.

Udsæt ikke AbScent• ®-posen for andre stoffer, herunder  

 syrer, rengøringsmidler mv. Ved kontakt med syre   

 udvikles giftig gas.

Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler.• 

PRODUKT DATA:

Leveringsform: 
10 gram, 25 gram og 50 gram.

Lugt
Svagt kloragtigt

Arbejdshygiejnisk grænseværdi: 
O,1 ppm (g/l)

Opbevaring:
Opbevares i original uåbnet emballage indtil før brug. Opbe-
vares koldt og tørt og ikke i nærheden af varmekilder/åben 
ild.

Spild
I tilfælde af spild af indhold, indsaml pulveret med handsker 
på og ansigsværn. Emballagen bør ikke genforsegles. Fjern 
al spildt pulver fra hud og tøj og vask grundigt med sæbe og 
vand. Forsegl poser og skyl efter

Bortskafning efter brug: 
Brugte poser kan bortskaffes med dagrenovationen.

Indhold:
Natriumklorit, fyldstof - se leverandørbrugsanvisning.

Salg:  
Kun direkte salg fra PROTOX Aps til erhverv.

Yderligere information:
se detaljeret teknisk beskrivelse www.protox.dk

Rekvirer yderligere oplysninger om AbScent® anvendelsesmulighe-
der telefonisk. AbScent® produceres hos Scotmas Limited, Kelso, 
Skotland og er en del af et større program af specialmidler til des-
infektionsopgaver og lugtsanering indenfor vandbehandling i fiske-
industri, landbrug, industri mv. Kontakt os for yderligere information 
omkring løsnings-forslag på desinfektionsopgaver og lugtsanering.
Denne beskrivelse er foreløbig. Rekvirer sidst opdaterede produkt-
beskrivelse inden anvendelse. 
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Påføring:
Påføres med sprøjte pensel, kost, rulle eller lavtryksprøjte. 
Ved anvendelse af højtryksrenser med kemipålægger, 
doseres med maximal indstilning 6-9%. Dette kan dog bero 
på det konkrete fabrikat af udstyr.

Ved særligt kraftige angreb kan det være nødvendigt at 
supplere med andre metoder.  Ved afrensning af sortfarvet 
skimmelvækst på malede overflader kan det være svært at 
fjerne misfarvning med milde produkter. Skimmelvæksten 
er død men efterlader et pigment i malingen som kun kan 
fjernes mekanisk ved fx. slibning.

Alge- og skimmelrens er i Sverige blevet kåret som det 
bedste alge- og skimmel (BYGGFAKTA, Projektnytt, 
Folksams oberoende test).

 

PRODUKTDATA 

Fortynding: Inden brug kan Alge- og skimmelrens fortyndes indtil 
1:20. 

Leveringsform: 5 ltr. som koncentrat.

Sikkerhed:  Alge- og skimmelrens er mærkningspligtigt og kræver 
derfor værnemidler: 

Indehold:  An-ioniske tensider < 5%, non-ioniske tensider > 5%,  
       men < 15%

Mærkning:  
Lokaliriterende. Irriterer øjnene. Opbevares util-
gængeligt for børn. Kommer stof i øjnene, skylles 
straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved 
indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne 
beholder eller etiketten.Må kun anvendes på steder 
med god ventilation.

Mal-kode:  00-3

Alge- og skimmelrens produceres af BIOKLEEN AB, Uddevalla, 
Sverige for Protox ApS. Produktionen foregår i henhold til ISO 9001 
og ISO 14001.

BRUGSANVISNING

Ved behandlingen er det vigtigt at den behandlede overflade 
mættes/gennemfugtes med Alge- og skimmelrens. Undgå 
at overfladen tørrer op. Efter 10-30 minutter kan overfladen 
skrubbes ren og skylles med vand.

Ved kraftige angreb kan man opnå langtidseffekt ved at påføre 
Alge- og skimmelrens koncentreret (uden fortynding).

Effekten er altid bedst i forbindelse med fugtige perioder hvor 
alge- og skimmelvæksten er aktiv og dermed mere følsom 
overfor behandling.

OBS! - udfør ikke behandling i direkte sollys eller i regnvejr.

Bedste behandlingperiode vil typisk være oktober-november.

Dosering: 
Ved rengøring af begroede og misfarvede overflader blandes 
med vand 1:1 op til 1:5 (50%-20%)

Ved lettere angreb blandes med vand i forholdet 1:10 - 1:20.
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BIOkleen®

Alge- og skimmelrens sanerer og 
rengør overflader - ude som inde, 
der er blevet angrebet og misfarvet 
af alger og skimmel. Virker på alle 
overflader som tåler vand så som 
træ, sten, fliser, markiser, havemø-
bler, trykimprægneret træ osv.

Alge- og skimmelrens er som det 
eneste alge- og skimmelmiddel i Nor-
den svanemærket (lic. nr. 356 010).

Alger vokser normalt på skyggefulde 
og fugtige overflader udendøre. Mos, 

lav og andre hårdføre vækster vokser of-test på hårde ma-
terialer som beton, murværk, tagsten, fliser mv.

Alge- og Skimmelrens ætser ikke glas eller aluminium og 
påvirker ikke plantevækst såsom blomster, græs mv. For at 
være på den sikre side anbefales det dog at disse områder 
vandes inden behandling udføres. Efter behandling skyldes 
planterne over med vand. 

FAKTA

SKIMMELRENSALGE OG

ole
Comment on Text
Fås også som 1 ltr. koncentrat
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Ægte Hussvamp (Serpula lacrymans)
Kategori: Leksikon  Trænedbrydende svampe

Forekomst
Ægte Hussvamp er den mest frygtede svampeart blandt de trænedbrydende svampe i bygninger. Den kan
forekomme overalt i bygningen i forbindelse med mur- og træværk, cement, indskudsler, isolering mv. Angreb
af Ægte Hussvamp opstår typisk i forbindelse med utætheder i tagbelægninger, nedslidte tagrender og
tagnedløb, utætte brønde og ved indtrængning af terrænfugt.

Er hussvampen først startet kan den ved hjælp af sit specielle strengmycelium hente og transportere vand over
større afstande og derved opfugte nye dele af konstruktionen. Derved kan den fortsætte sin vækst og med tiden
udbrede sig fra kælder til kvist. Da den Ægte Hussvamp ynder stillestående fugtig luft, vil den ofte kunne
udbrede sig langt i bygningens skjulte konstruktionsdele - fx bag paneler, i hulmuren, i fugerne i murværket,
bag den indmurede bjælkelagsrem osv.-  inden man opdager angrebet.

Frugtlegeme fra Ægte Hussvamp Nedbrydning efter Ægte Hussvamp

Foretrukne vækstbetingelser
Den Ægte Hussvamp foretrækker stillestående fugtig luft, en træfugtprocent på mellem 20-30% og en
temperatur under ca. 25°C. Væksten af Ægte Hussvamp går i stå når temperaturen stiger over 25°C og den dør
når temperaturen passerer 37°C. Til gengæld kan den vokse selv ved frysepunktet.

Nedbrydningsform
Ægte Hussvamp er under optimale betingelser en meget aggressiv trænedbrydende svamp. Hvor andre
trænedbrydende svampe kan bruge mange år på at nedbryde træet, ses ved angreb af Ægte Hussvamp ofte total
nedbrydning/styrkesvækkelse af det angrebne træ indenfor få måneder selv ved kraftigt dimensioneret træ. Ved
nedbrydningen mister træet det meste af sin vægt og det sprækker på tværs af fiberretningen (brunmuld) med
store sprækkeklodser som resultat (7-10 cm mellem sprækkerevner).

Dårlig vedligeholdelse er ofte årsag til angreb af
Ægte Hussvamp

Frugtlegemer i forbindelse med et hussvampeangreb i en
muret ydervæg

Overflademycelium
Ved helt friske og uforstyrrede angreb ses kraftig udvikling af et vattet snehvidt mycelium. Ofte ses i myceliet
karakteristiske citrongule vanddråber. Når myceliet bliver lidt ældre, ændrer det karakter og der dannes gradvist
sytrådstynde til sejlgarnstykke tråde - dette kaldes et strengmycelium. Strengmyceliet bruger den Ægte
Hussvamp til at transportere vand og næringsstoffer rundt med (se afsnit forekomst). Ved veludviklede
hussvampeangreb ses ofte meterlange og fingertykke strenge. Karakteristisk for strengmyceliet er at det ved

http://www.protox.dk/showpage.php?pageid=878
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hussvampeangreb ses ofte meterlange og fingertykke strenge. Karakteristisk for strengmyceliet er at det ved
nedtørring bliver stift og hårdt og kan knækkes som en grankvist. Strengmycelier fra andre trænedbrydende
svamp har ikke denne egenskab.

Når svampen ikke danner strengmycelium ses i stedet et nærmest gråligt, pergamentagtigt mycelium
der let kan trækkes af træet eller murværket i flager. Dette overflademycelium ses typisk på undersiden af
gulvbrædder, panelbagsider osv.

Hvidligt - gråligt overflademycelium fra Ægte Hussvamp  Nærfoto (5x4 cm) af ungt strengmycelium

Frugtlegeme
Frugtlegemer fra Ægte Hussvamp ses hyppigt ved angreb i bygninger. De dannes både i mørke og i lys.
Frugtlegemet har ofte fascon som en pizza - er karakteristisk orangebrun i midten og med en fortykket hvid
rand rundt om. I nogle tilfælde ses også konsoldannelser (se foto). Den orangebrune farve skyldes de mange
millioner sporer som hussvampen producerer for at formere sig. Derfor ses ofte orangebrune støvede
belægninger rundt langs fodlister, paneler etc. - et bevis på at hussvampen har afsat et frugtlegeme et sted i
konstruktionen.

Opsporing
Det er meget vigtigt at finde det totale skadesomfang inden man kan starte selve bekæmpelsen af
hussvampeangrebet. Overses et område i bygningen med et angreb af Ægte Hussvamp, kan hele udbedringen
ende med at være spildt. Det er derfor nødvendigt at foretage en systematisk undersøgelse af angrebets
omfang. Det kan ikke anbefales selv at kaste sig ud i denne slags undersøgelser, men i stedet anbefales at
kontakte et af de rådgivningsfirmaer der har specialiseret sig i denne type opgaver.

Bekæmpelse
Der findes i dag flere forskellige behandlingsmetoder hvor nye teknologier er taget i brug. Således kan man i dag
kombinere den kemiske behandling med varmebehandling i form af højfrekvensstråling og mikrobølger. Herved
kan der i langt højere grad end tidligere udføres mere skånsomme behandlinger i fx. bevaringsværdige
bygninger.

Den almindeligste bekæmpelsesmetode er formentlig stadig, at alt angrebet træværk fjernes fra bygningen og
derefter destrueres. Murværk afrenses for pudslag og fuger udkradses (alternativt undlades dette). Herefter
behandles kemisk og murværket pudses op igen.

Ægte Hussvamp kan bekæmpes og forebygges med PROTOXSVAMP

Se flere fotos HER....

http://www.protox.dk/showpage.php?pageid=29
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Gul Tømmersvamp (Coniophora puteana)
Kategori: Leksikon  Trænedbrydende svampe
 
Forekomst
Gul Tømmersvamp er den mest almindelige svampeart blandt de trænedbrydende svampe i bygninger. Gul
Tømmersvamp forekommer i både nåle- og løvtræ og i stort set alle former for trækonstruktioner. Svampen er
dog særlig hyppig i bjælkelag over kældre og i indmurede trædele, fx remme, spær og bjælkeender.

Foretrukne vækstbetingelser
Gul Tømmersvamp foretrækker en temperatur på 23° og moderat træfugtighed (22–30 %), men den kan dog
også nedbryde træ med et fugtindhold ned til 15-18 %. Gul Tømmersvamp kan overleve i flere år i tørkedvale.
Ved opfugtning til over 15 % kan svampeangrebet gå i gang igen.

Karakteristiske brune myceliestrenge på bjælke i
krybe-kælder.

Typiske sprække-klodser med bladet struktur.
Nedbrudt af Gul Tømmersvamp.

Nedbrydningsform
Gul Tømmersvamp kan antage flere forskellige nedbrydningsformer. Gul Tømmersvamp danner altid brunmuld
(træet sprækker på tværs af fiberretningen)men udseendet af sprækkeklodserne er forskellige afhængigt at
forholdene svampen har vokset under. Ofte vil Gul Tømmersvamp danne rektangulære sprækkeklodser med en
afstand mellem sprækkerevnerne på 10-50 mm. Størst ved høj fugt og mindst ved lav fugt. Under særlige
forhold, kan nedbrydningen derimod forårsage en karakteristisk bladet struktur, hvor træet skilles på langs ad
årringene.

Et særligt, men hyppigt fænomen er, at Gul Tømmersvamp nedbryder træet indefra, men efterlader træets
overflade intakt. Dette ses ofte i bjælkelag i ældre krybekældre, dårligt ventilerede bjælkelag over terræn
(sommerhuse) mv. Denne type angreb kan ofte afsløres ved med en lygte at lyse hen langs overfladen, idet man
så kan se buler og sænkninger i overfladen. Banker man på bjælken eller stikker man en syl i bjælken, vil man
både kunne høre og mærke at bjælken er styrkesvækket.

Ved lav, men årelang påvirkning af fugtighed danner Gul Tømmersvamp mindre rektangulære sprækkeklodser.
Denne type nedbrydning vil typisk i forsikringsmæssig sammenhæng blive karakteriseret som råd.

Frugtlegeme af Gul Tømmersvamp på bjælke. Kraftigt angreb af Gul Tømmersvamp i tagspær
(manglende ventilation)

Overflademycelium
Er typisk slangebugtet strengformet eller tyndt vifteformet. Først lyst creme-farvet, senere brunt til næsten sort.
Det ældre, strengformede mycelium sidder ret fast på træ- eller muroverfladen. Ved lav luftfugtighed ses ikke
mycelium på overfladen.

http://www.protox.dk/showpage.php?pageid=878
http://www.protox.dk/showpage.php?pageid=878
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Hvis træ angrebet af Gul Tømmersvamp er i kontakt med murværk ses ofte overflademycelium i form af lyse til
mørkebrune tråde  i fugerne lige omkring det angrebne træ. Strengene kan forveksles med angreb af Ægte
Hussvamp og bør undersøges af specialister.

Frugtlegeme
Frugtlegemer fra Gul Tømmersvamp ses sjældent i bygninger, men har en flad, brunlig, vortet skorpe med hvid
flad rand, der sidder helt fast og trykket tæt ind på træet.

Bekæmpelse
Gul Tømmersvamp kan bekæmpes og forebygges med PROTOXSVAMP

 

http://www.protox.dk/showpage.php?pageid=29
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Skimmelsvampe - et problem i danske bygninger ?
Kategori: Leksikon  Skimmelsvampe
I disse år er der øget fokus på skimmelsvampe i boligen. På trods af flere medicinske, biologiske og
byggetekniske undersøgelser, er der stadig uafklarede forhold omkring skimmelsvampenes virkninger pÎ
indeklimaet. Der mangler klare grænseværdier for hvornår skimmelsvampe er uacceptable i boligen. Her ses bort
fra mennesker som reelt er overfølsomme overfor skimmelsvampe. Det kræver indgående speciallægefaglig
indsigt at kunne vurdere disse forhold og så længe der ikke er enighed indenfor den lægefaglige ekspertise, er
det overordentligt vanskeligt for "os andre" at vurdere de sundhedsmæssige aspekter. Blandt rådgiverne er der
ligeledes uenighed om hvordan bygningen skal undersøges, samt hvilke analysemetoder der er bedst at
anvende ved skimmelsvampeangreb. Det er forståeligt at forbrugeren har svært ved at forholde sig til fup eller
fakta.

Denne artikel beskriver skimmelsvampeproblemet ud fra en biologisk og byggeteknisk vinkel. Der henvises
iøvrigt til BYG-ERFA fondens seneste erfaringsblad om skimmelsvampe.

Hvad er skimmelsvampe ?
Skimmelsvampe stammer fra naturen og findes overalt. Ligesom planterne og dyrene, har også
skimmelsvampene (sammen med andre svampetyper) deres egen biologiske gruppe. Skimmelsvampe er
primitive svampe der ikke er i stand til at danne frugtlegemer.

Skimmelsvampe på kontaktaftryk Skimmelsvampe stammer fra naturen

Under gunstige betingelser vil skimmelsvampesporerne spire, vokse ud som hyfer (celletråd) og dermed danne
et mycelium (væv af svampens celletråde) man kan se typisk som sorte, hvidlige, brunlige eller blågrønne
kolonier på bygningsmaterialet, madvarer o.lign. I myceliet dannes millionvis af nye sporer som spredes med
vinden. I vinterhalvåret, hvor naturen ligger i dvale, er koncentrationen af skimmelsporer i udeluften meget lav. I
løbet af foråret vækkes naturen af dvalen og man kan igen registrere skimmelsporer i udeluften. I sensommeren
ses de højeste koncentrationer af skimmelsvampesporer, hvor der kan forekomme mange tusinde sporer/m3
udeluft.

Hvorfor forekommer de i bygninger - vækstbetingelser ?
Skimmelsporerne bringes ind i boligerne med udeluften og såfremt de rette betingelser er til stede i boligen vil
sporene spire og en skimmelvækst er startet. En forudsætning for skimmelvækst er, at der er fugt tilstede. Fugt
kan opstå på mange måder. Typisk skyldes fugt dårlige boligvaner kondens som følge af kuldebroer, utætte
vandinstallationer, utæt klimaskærm, oversvømmelse og brandslukningsvand. Endelig kan kombinationer
naturligvis forekomme. Når den relative fugtighed i boligen i længere tid overstiger 75-85% vil der med
sikkerhed opstå skimmelvækst. Også temperaturen har betydning. De fleste skimmelsvampe vokser bedst ved
15-28 graders C. Nogle typer kan vokse ved lave temperaturer (5-10 graders C) mens andre kan vokse ved hje
temperaturer (50 graders C).

http://www.protox.dk/showpage.php?pageid=878
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Skimmelvækst på etagebjælke efter vandskade Sortskimmel på tagvindue

Hvor forekommer skimmelsvampe i bygningen ?
Skimmelvækst kan forekomme overalt i bygningen blot de rette betingelser er tilstede. Byggematerialer
bestående af organiske materialer så som gipsplader, tapet, træ, finer mv. er særligt udsatte, men
skimmelsvamp kan også trives på våd beton og murværk. Jordslåethed, som skyldes sortpigmenterede
skimmelsvampe, ses typisk ved lavere temperaturer på fx. kuldebroer, vindueslysninger, koldtvandsrør mv.
Mangelfuld rengøring i hjemmet vil desuden kunne give grobund for skimmelvækst. Husstøvet består af
organiske materialer som skimmelsvampene kan leve af.

Er skimmelsvampe skadelige for indeklimaet ?
Skimmelsvampe består af og indeholder bestanddele som under visse betingelser kan være generende i
indeklimaet. Derudover vil skimmelsvampe i aktiv vækst kunne afgive flygtige stoffer (VOC'er) til indeluften og
afgive svampegifte (mycotoxiner) til det materiale de vokser på. Nogle skimmelsvampearter kan afgive stoffer
som giver en karakteristisk stikkende og ubehagelig muglugt, der kendes fra fugtige sommerhuse, kældre,
hengemt tøj under fugtige forhold osv.

Hvis skimmelsvampe optræder i større omfang i boligen i længere tid vil de kunne give indeklimagener som
slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg. Symptomer som træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær kan i
visse tilfælde også tilskrives skimmelsvampevækst i boligen. Disse symptomer kan dog også forårsages af andre
forhold som fx. astma, psykosociale forhold (dårlige arbejdsforhold, mobning, konflikter mv).

Det er næppe sandsynligt at hverken mycotoxiner eller voc'er vil kunne afgives i så store koncentrationer i en
bolig, at de vil kunne forårsage indeklimaproblemer. Derimod er det kendt at skimmelssvampesporer og
fragmenter (partikler) fra skimmelsvampene kan give gener for mennesker der er overfølsomme (allergi) overfor
skimmelsvampe. Skimmelsporer og hyfer indeholder både fremmede proteiner og kulhydrater (glukaner) som
kan virke allergifremkaldende overfor overfølsomme mennesker. Det vil derfor være vanskeligt eller umuligt for
disse mennesker at opholde sig i boliger med skimmelsvampevækst. Vil du vide mere om disse forhold kan du
hente Sundhedsstyrelsens pjece om skimmelsvampe. Klik her for at se dette link.

Hvordan skal man forholde sig ?
Vi skal ikke acceptere vækst af skimmelsvampe i boligen ud over hvad der er normalt. Har en lejer mistanke om
at der kan være skimmelvækst, bør man som udlejer altid tage problemet alvorligt. Start med at undersøge om
der er et problem der kræver en indsats. Ofte vil der være tale om et mindre problem der kan løses ved simpel
afrensning. I andre tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at søge råd hos et af de rådgivningsfirmaer der har
erfaring i at undersøge en bygning for skimmelsvampeangreb.

Betragt boligen som et sted med både inde- og udezoner. Skimmelsvamp i en udezone som fx. et loft eller en
krybekælder betyder mindre end hvis skimmelsvamp findes i en indezone som boligens opholdsrum, hvor man
skal tilbringe mange timer i løbet af døgnets 24 timer.

Hvordan undersøger man for skimmelsvampe ?
En undersøgelse for skimmelsvampeangreb i bygningen bør altid være destruktiv. Kun derved kan man i
tilstrækkelig grad få afdækket skjulte forekomster af skimmelsvamp. Særligt i fugtige bygninger skal der
udvises agtpågivenhed i de skjulte konstruktionsdele hvor fugt har svært ved at slippe væk og derfor giver
grobund for skimmelvækst. Efter vandskader skal man være ekstra påpasselig med at få undersøgt hulrum i
skillevægge, gulve mv. Glemmes udtørringen sådanne steder vil der ofte opstå skimmelsvampevækst efter bare
1-2 uger.

http://www.sst.dk/
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1-2 uger.

Der findes adskillige analysemetoder til påvisning af skimmelsvampe. Ingen af metoderne kan sammenlignes
direkte. Det er derfor meget vigtigt, at den der udfører analyserne kender til den valgte metodes både svagheder
og styrker. I det følgende skal kort gives eksempler på metoder til påvisning af skimmelsvampe i boligen. Der er
tale om væsentlige prisforskelle på de nævnte analysemetoder.

Skimmelvækst på ydervæg - kuldebro ProClean test - violet farve indikerer skimmelvækst

Kontaktaftryk - er en lille plastikskål med et dyrkningsmedium (som regel tomatjuicegel, kaldet V8) som kan
aftrykkes på en overflade, hvorved skimmelvækst, sporer mv. overføres til dyrkningsmediet og derefter
hjembringes til dyrkning på laboratoriet i ca. 7 dage. De fremkomne skimmelsvampekolonier kan herefter tælles
og navngives. Følgende kriterier anvendes til at beskrive skimmelsvækstens omfang:

Ringe vækst < 10 kolonier, 10 < moderat vækst < 50, massiv vækst > 50 kolonier.

Luftanalyser - er analyser der opsamles direkte fra luften ved hjælp af specielt opsamlingsudstyr (slit-samplere)
eller på agarskåle med dyrkningsmedium. Luftanalyserne kan give undersøgeren et billede af i hvor høj grad
indeluften er forurenet af skimmelsvampe og i givet fald om disse stammer fra boligen eller er tilført fra
udeluften (naturen).

Materialeprøver, herunder tape-aftryk - er en analysemetode, hvor man udtager fx. tapetprøver eller tapeaftryk
fra overfladen og derefter under et mikroskop kan se hvad og hvor meget skimmelsvampevækst der sidder på
den undersøgte overflade.

De følgende metoder er alle såkaldte hurtigmetoder, der udføres ved svabring af overfladen med en vatpind og
efterfølgende kemisk analyse:

Mycometer - analyserer på et enzym som er karakteristisk for skimmelsvampe. Opererer med 3 katagorier, A: <
25, B: > 25 og < 450 og C: > 450.

ATP - analyserer for det kemiske stof adenosintriphosfat som findes i alle levende celler. ATP-tal under 100-
200 (ikke endeligt fastsat) vil sædvanligvis kunne godkendes.

ProClean - er en proteintest der ikke kræver noget instrument, men giver en tydelig violet farvereaktion hvis der
er proteiner tilstede.

Udbedring efter angreb af skimmelsvampe
Det er vigtigt at årsagen til skimmelsvampevæksten findes og fjernes. Om nødvendigt skal der sættes ind med
en korrekt udtørring. Det vil ofte være klogt at entrere med et professionelt udtørringsfirma der er i besiddelse
af både erfaring og det korrekte udstyr til den pågældende opgave. Når en skimmelsvamperenovering skal
igangsættes er det vigtigt at afsætte den fornødne tid til både planlægning af opgavens forløb og information af
alle involverede. Herefter kan renoveringen gennemføres i ro og mag under behørig hensyn til kvalitetskontrol
og sikkerhed omkring udførelsen.

Valg af metode
Inden igangsætning af en skimmelsvampeudbedring skal der tages beslutning om de skimmelsvampeangrebne
materialer skal kasseres eller de kan rengøres og genbruges. Det vil normalt bero på en økonomisk vurdering.



30/09/08 11.24Protox.dk

Side 4 af 4http://www.protox.dk/showpage.php?pageid=64487

Som udgangspunkt skal skimmelsvampevæksten fjernes og ikke blot dræbes eller udtørres. De døde
skimmelsporer og partikler fra skimmelsvampene vil indeholde fremmede proteiner og kulhydrater som vil være
allergifremkaldende for overfølsomme personer.

Udbedringsmetoder
Ved udbedring af skimmelsvampeangreb kan anvendes både mekaniske og kemiske metoder og ofte udføres de
i kombinationer. Den valgte metode vil altid bero på den konkrete skade, bygningsforhold, bygningsmaterialer
osv. Mekaniske metoder omfatter teknikker som slipning, afhøvlning, fræsning, damprensning (tørdamp),
højtryksrensning med hed vand, isafrensning m.fl. Ved større opgaver er det hensigtsmæssigt at den valgte
metode afprøves på et lille areal for at undgå fordyrende genbehandlinger.

Isafrensning af tagspær BIOX behandling af skimmelvækst på betongulv

Ved en desinfektion uskadeliggøres og fjernes skimmelvæksten. Til desinfektionen anvendes HYSAN og/eller
BIOX. Ingen af de 2 nævnte midler efterlader kemiske rester der efterfølgende kan have nogen negativ
indflydelse pÎ indeklimaet.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt efter en desinfektion at foretage en forebyggelse for at undgå at
skimmelsvampevæksten skal genopstå. Det vil typisk være på en kuldebro, fugtigt fundamentet, undertag af
træfiner mv. I disse tilfælde anvendes midlet PROTOXSKIMMEL der indeholder fungicid. En
afgasningsundersøgelse, udført af Eurofins Miljø A/S, viser, at der ikke kan konstateres afgasninger fra
produktet.Hent rapporten her...

Hvordan anvendes HYSAN, BIOX og PROTOXSKIMMEL ?
Der henvises til teknisk mærkeblad og produktbeskrivelserne for de enkelte produkter:

HYSAN - produktbeskrivelse, anvendelse og indeklimarapport.

BIOX - produktbeskrivelse, anvendelse og BST-rapport.

PROTOXSKIMMEL - produktbeskrivelse, anvendelse og indeklimarapport.

Hvordan forebygges mod skimmelsvampe ?

Gå huset/boligen efter for indtrængende fugt og sørg for at udbedre alle fugtskader - check tagrender,
kloakker, brønde, vinduer, døre, tagbelægning, skotrender mv.
Undlad at tørre tøj i boligen - heller ikke på badeværelset, hæng fugtige hÎndklæder udenfor pÎ
tøjsnoren efter badning.
Brug emhætten ved madlavning, kontroller at udsugning virker som den skal.
Udluft hyppigt men kortvarigt, så nedkøling af overflader undgås.
Skru op for varmen.
Er der dug på termoruderne er det tegn på for høj fugtighed i indeluften. Anskaf evt. et hygrometer og
kontroller at fugten aldrig overstiger 60% relativ fugtighed.

http://www.protox.dk/showpage.php?pageid=872
http://www.protox.dk/showpage.php?pageid=874
http://protox.ipw.dk/files/PDF-filer/Afgasning_Protoxskimmel.pdf
http://www.protox.dk/showpage.php?pageid=872
http://www.protox.dk/showpage.php?pageid=874
http://www.protox.dk/showpage.php?pageid=868
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1. Identifikation af stoffet/materiale

Handelsnavn: PROTOXSVAMP

Leverandør: PROTOX
Rædersvej 3
DK-6000 Kolding
Tlf.: 7550 4022
Fax 7550 4022

Kontaktperson: Ole Munck
cand.scient, biolog

PR-nr.: MST-Reg. nr. 542-2
Udarbejdet: 14-09-2005
Erstatter: 21-01-2003
Version: 03

Anvendelsesområde:
Træbeskyttelse.

2. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Stof Einecs nr. CAS-nr. Indhold w/w% Klassificering Note

Dipropylenglycolmethylether   252-104-2 34590-94-8       5-10% Ingen 1
Propiconazol       60207-90-1 60207-90-1  1% Xn;R22 N;R50/53 -

1) stoffet er optaget på arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler

Ordlyd af R-sætninger er oplyst under punkt 16.

3. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres i henhold til Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
Indeholder Propiconazol der er skadelig for organismer i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge hvis der opstår ubehag.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer 
maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe. Søg læge ved hudirritation.

Øjne: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller). Søg læge
ved vedvarende irritation.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af 
ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og 
røggasser – søg frisk luft.

6. Forholdsregler ved spild

Spild opsuges med klude, granulat eller lign. og overføres til egnede affaldsbeholdere – bortskaffes som anført i punkt 13. Må ikke
udledes til kloak. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres. Brug de samme værnemidler
som nævnt i punkt 8.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Forholdsregler ved brug og personlige værnemidler jvf. punkt 8.

Opbevaring: Skal opbevares utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.
Undgå frost og direkte sollys. Bør opbevares i tæt tillukket original emballage.

ole
Home_knap
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8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Forholdsregler
ved brug: Hvis det er muligt bør produktet anvendes under velventilerede forhold. Der skal være adgang til rindende 

vand og øjenskyller. 

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Handsker og
Beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af typen plast eller gummi. Brug særligt arbejdstøj.

Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier: Stof Grænseværdi Anmærkninger
Dipropylenglycolmethylether 50 ppm   300mg/m3            H

Anmærkning: H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden

Kontrolmetoder: De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger
 

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Homogen, gul til rødbrun klar væske Flammepunkt: > c120°C
Lugt: Typisk Castorolie lugt Viskositet cSt: 71,9
pH (koncentrat): 9 Massefylde: 1,0 g/ml

Opløselighed i vand: Blandbar med vand

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse: Indtagelse kan medføre ubehag.

Hudkontakt: Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Øjenkontakt: Kan fremkalde irritation af øjet.

Risiko for overfølsomhed: Ikke overfølsomhedsfremkaldende (OECD 406)

Langtidsvirkninger: Ingen kendte

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet
Undgå udslip til kloak eller overfladevand

Økotoksicitet
Indeholder stoffer, der er skadelig for organismer i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. Bortskaffelse

Spild opsamles i lukkedes beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Beholdere skal mærkes 
med affaldsgruppe og - fraktion på side og top.

Affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.12 EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse fx. 030205 Andre 
træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer.
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træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. Oplysning om regulering

Farebetegnelse:

Indeholder Propiconazol og dipropylenglycolmethylether.

R-sætninger Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet 
(R52/53).

S-sætninger Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13).
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. (S20/21).

Anden mærkning: ADVARSEL. Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Må kun 
anvendes til bekæmpelse af svampeangreb i træ- og murværk samt forebyggelse af svampeangreb i træ.
Brugsanvisningens docering må ikke overskrides. Må kun anvendes til træ og murværk der ikke 
kommer i direkte berøring med levnedsmidler eller foderstoffer.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Anvendelses-
begrænsning: Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Forbuddet gælder dog 

ikke for unge mellem 15 og 18 år, når arbejdet indgår som led i en erhvervsuddannelse.

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være 
en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Branche: Byggebranchen

Anvendte kilder: Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af 
kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 439/2002.
Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt Kommissionens beslutning 2001/118/EF
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 516/1996
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre nr. 301/1993
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 313/2000.

Ændringer: Punkt  7 og 13

Emballage: 2,5/5/10/25/200 liter

Øvrige oplysninger: Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af de oplysninger leverandøren har kunnet levere om
produktet ved udarbejdelsen.
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1. Identifikation af stoffet/materiale

Handelsnavn: PROTOX AKVAGRUND

Leverandør: PROTOX
Rædersvej 3
DK-6000 Kolding
Tlf.: 7550 4022
Fax 7550 4022

Kontaktperson: Ole Munck
cand.scient, biolog

PR-nr.: MST-reg. nr. 542-5
Udarbejdet: 30-09-2005
Erstatter:
Version: 01

Anvendelsesområde:
Træbeskyttelse

2. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Stof CAS-nr. Indhold w/w% Klassificering Note

Propiconazol 60207-90-1 0,25 – 0,5 Xn;R22 R43 N;R50/53 -
3-Iodo-2-propynylbutylcarbamat (IPBC) 55406-53-6 0,5 - 1 Xn;R20/22 Xi;R41 N;R50 -
Family 603: Alcohols and derivatives –
alifatiske alcohols Proprietary 2,5 - 3 R52

Ordlyd af R-sætninger er oplyst under punkt 16.

3. Fareidentifikation

Præparatet er klassificeret som farligt ifølge EU-direktiv 1999/45/EC med senere ændringer.

Klassificering: R52/53
Forværrende forhold: Det er ikke fastslået, at gentagen eller langvarig eksponering forværrer den medicinske tilstand.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. Hvis der ikke er nogen vejrtrækning, giv kunstigt åndedræt. Giv ilt, hvis der er 
åndedrætsproblemer. Søg læge hvis der opstår ubehag.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer 
maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe. Søg læge ved hudirritation. Koldt vand kan 
anvendes.

Øjne: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15
minutter. Søg læge ved vedvarende irritation.

5. Brandbekæmpelse

Brandslukningsmiddel:
Velegnet: LILLE BRAND: Brug tørt kemisk pulver.

STOR BRAND: Brug vandspray, tåge eller skum. Brug ikke vandstråle.

Farlige produkter der
nedbrydes ved varme: Disse produkter er carbonoxider (CO, CO2).

Specielle brand-
slukningsprocedurer: Brandbekæmpelse bør bære luftforsynet åndedrætsværn med overtryk (SCBA) og fuldt slukningsudstyr.

Beskyttelse af
slukningsmandskab: Sørg for at bruge en godkendt/certificeret åndedrætsværn eller tilsvarende.
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6. Forholdsregler ved spild

Personlige forholdsregler:  Beskyttelsesbriller. Heldragt. Støvler. Handsker. Den foreslåede beskyttende beklædning er 
muligvis ikke tilstrækkelig. Rådfør dig med en specialist FØR håndtering af dette produkt.

Miljømæssige forholdsregler
og rengøringsmetoder: Absorber med inaktivt stof, og anbring det spildte materiale i en passende affaldsbeholder.

Bemærk: Se sektion 8 vedr. personligt beskyttelsesudstyr og sektion 13 vedr. bortskaffelse af affald.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Må ikke udsættes for varme. Holdes væk fra antændelseskilder. Må ikke indtages. Undgå indånding af 
gas/røg/dampe/aerosoltåger. Ved indtagelse skal der umiddelbart søges lægehjælp og beholderen eller 
mærkatet skal fremvises.

Opbevaring: Skal opbevares utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.
Undgå frost og direkte sollys, opbevar emballagen på et køligt sted med god ventilation.  Emballagen skal
holdes tæt lukket.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Forholdsregler
ved brug: Arbejdet skal foregå under effektiv ventilation. Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets 

bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter ved anvendelse til bygningsarbejde.

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Handsker og
Beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af typen butylgummi.

Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier: Ikke mulig

Anmærkning:
 

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: væske Farve: råhvid Lugt:  Karakteristisk
Massefylde: 1,0 g/ml pH:  8 – 8,5 (let basisk) Kogepunkt: 100°C
Smeltepunkt: ikke bestemt Flammepunkt > 104°C.

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber)

Kronisk giftighed: Det er ikke fastslået, at gentagen eller langvarig eksponering forværrer den medicinske tilstand.

Carcinogen virkning: Klassificeret Ingen. af NIOSH (Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester). Klassificeret Ingen. af 
NIOSH (Propiconazole).

Mutagen virkning: Klassificeret Ingen. for mennesker (Propiconazol)

Teratogen virkning: Klassificeret Ingen. for mennesker (Propiconazol)

Udviklingsmæssige og
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fosterbeskadigende virkninger:  Teratogene virkninger: Klassificeret Ingen. for mennesker (Propiconazol)

12. Miljøoplysninger

Indeholder stoffer, der er skadelig for organismer i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. Bortskaffelse

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen

Affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99 EAK-kode: 16 00 00

14. Transportoplysninger

Ikke farligt gods i henhold til reglerne om transport af farligt gods.

15. Oplysning om regulering

Farebetegnelse: Ingen - produktet skal ikke klassificeres efter Miljøstyrelsens regler for klassificering og mærkning.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Yderligere advarsel: Indeholder (Propiconazol). Kan udløse allergisk reaktion.

Anvendelses-
begrænsning: Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Forbuddet gælder dog 

ikke for unge mellem 15 og 18 år, når arbejdet indgår som led i en erhvervsuddannelse.

Krav om uddannelse: Ingen, men Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter skal kendes.

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder: Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af 
kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 439/2002.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre nr. 301/1993 og ændring 783/1993.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter nr. 302/1993.
Arbejdstilsynets vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer nr. C.0.1 fra Oktober 2000.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 516/1996 og ændringer 943/1996, 1018/1997.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

R-sætninger i pkt. 2: R22: Farlig ved indtagelse
R20/22: Farlig ved indånding og ved indtagelse
R41: Risiko for alvorlig øjenskade
R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand
R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i 

vandmiljøet
R52: Skadelig for organismer der lever i vand.
R52/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i 

vandmiljøet

Emballage: 2,5/5/10/25/200 liter

Øvrige oplysninger: Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af de oplysninger leverandøren har kunnet levere om
produktet ved udarbejdelsen.
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1. Identifikation af stoffet/materiale

Handelsnavn: PROTOXINSEKT

Leverandør: PROTOX
Fabriksvej 19
DK-6000 Kolding
Tlf.: 7550 4022
Fax 7550 4022

Kontaktperson: Ole Munck
cand.scient, biolog

Nødtelefon: Giftlinjen, Bispebjerg Hospital,
Telefon 82121212

PR-nr.: MST reg. nr. 542-3
Udarbejdet: 07.01.2008
Erstatter: 19-01-2004, vers. 01
Version: 02

Anvendelsesområde:

Til bekæmpelse og forebyggelse af insektangreb i nyt og
gammelt træværk.

2. Fareidentifikation

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

3. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Stof Einecs nr. CAS-nr. Indhold w/w% Klassificering Noter

Permethrin 258-067-9 52645-53-1 0,2% Xn;R20/22 R43 N;R50/53 -
C9-C11 Ethoxyleret alkohol - 68439-46-3 < 5,0 Xn;R22 Xi;R41

Ordlyd af R-sætninger er oplyst under punkt 16.

3. Fareidentifikation

Ikke vurderet som farlig for sundheden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Søg læge hvis der opstår ubehag.

Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes under opsyn. Ved ubehag: søg 
læge.

Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe.

Øjne: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand i mindst 15 min. (helst fra
øjenskyller). Søg læge ved vedvarende irritation.

Forbrænding: Ikke relevant.

Øvrige oplysninger: Hvis der søges læge, medbring dette sikkerhedsdatablad.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Ingen, produktet er ikke brandbart.
Særlig fare ved eksponering: Ingen
Særlige personlige værnemidler: Ikke relevant
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6. Forholdsregler  overfor udslip ved uheld

Begræns spredning. Sørg for god udluftning. Brug de personlige værnemidler som er nævnt under pkt. 8.

Undgå forurening af kloak, jord og vandløb. Se pkt. 12. Spildet opsamles med tørt sand, granulat, jord eller lignende materiale i
egnede beholdere med låg. Se pkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå indånding af aerosoltåger samt kontakt med huden og øjnene. Se tillige pkt. 8.

Opbevaring: Opbevares forsvarligt tæt lukket i original emballage, frostfrit, utilgængeligt for uvedkommende, adskilt
fra levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.l.

Brandfareklasse: Ikke klassificeret som brandfarlig.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:

Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter. Efter brug vask med 
vand og sæbe.

Åndedrætsværn: Ved aerosoldannelse anvendes godkendt maske med partikelfilter type P2 SL (hvidt). Filtrene har 
begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Handsker og beskyttelsestøj:

Anvend efter behov handsker af nitrilgummi, tykkelse 0,3 mm (testet iht. EN 374-3). 
Gennembrudstid mere end 8 timer ved 23°C.

Øjenværn: Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier: Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: farveløs væske Lugt:         svag
Vægtfylde: 1,0 g/ml Flammepunkt (°C): > 100
Opløselighed: blandbar med vand

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevaringsanvisninger (se pkt. 7).

11. Toksikologiske oplysninger

AKUT:

Indånding: Kan irritere åndedrætsorganerne.

Indtagelse: Indtagelse af store mængder kan give opkast og diarré.

Hudkontakt: Kan irritere huden.

Øjenkontakt: Kan irritere øjnene.

Risiko for overfølsomhed:

Produktet indeholder et stof, som kan udløse allergisk reaktion.

Langtidsvirkninger: Se Risiko for overfølsomhed.
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12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: Produktet indeholder Permethrin, som er meget giftig for organismer, der lever i vand.
Mobilitet: Produktet er blandbart med vand og spredes i vandmiljøet.

Persistens og nedbrydelighed:

Produktet indeholder et tungtnedbrydeligt stof, som kan foråsage uønskede langtidsvirkninger i 
vandmiljøet.

Bioakkumulationspotentiale:

Udfra indholdsstoffernes LogKow anses produktet ikke for at bioakkumulere.

13. Bortskaffelse

Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. Rester skal 
afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Kemikalieaffaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.12 EAK-kode: 03 02 02 (industri) eller 20 01 19 (privat).

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til
ADR og IMDG.

ADR: UN 3082; Miljøfarlig væske N.O.S. ; 9 ; III
IMDG: UN 3082; Miljøfarlig væske N.O.S. ; 9 ; III

Klassificeringskode: M6 Fareseddel ADR: 9 Farenummer:
Flammepunkt: 100 °C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-E, S-E

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: Ingen. Maksimal samlet mængde per transporteret
enhed: 0 kg.

15. Oplysning om regulering

                   Miljøfarlig

Farebetegnelse: Miljøfarlig

Faresymboler: N

Indeholder:   Permethrin (cis:trans 25:75) 0,2% (2,0 g/l)

R-sætninger: Meget giftig for organismer der lever i vand (R50); kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i 
vandmiljøet (R53).

S-sætninger: Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25).
Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald (S60).
Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. (S61).

Anden mærkning: Indeholder Permethrin. Kan udløse allergisk reaktion.

Træbeskyttelsemiddel nr. 542-3. Flydende præparat. Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og brug af personlige værnemidler. Læs nærmere i den
eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til behandling af træværk mod træborende insekter.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
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Punkt 15. fortsat:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Må kun anvendes til træværk, der ikke kommer i direkte berøring med levnedsmidler og  foderstoffer.

Kodenummer: 00-3 (1993)

Anvendelsesbegrænsning:  Ingen

Krav om uddannelse: Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med 
kodenummererede produkter bør være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R-sætninger i pkt. 3: R20/22: Farlig ved indånding og ved indtagelse.
R22: Farlig ved indtagelse.
R41: Risiko for alvorlig øjenskade.
R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R36/38: Irriterer øjnene og huden
R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i 

vandmiljøet.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 1, 2, 3, 15, 16.

Øvrige oplysninger: Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af de oplysninger leverandøren har kunnet levere
om produktet ved udarbejdelsen.
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Sikkerhedsdatablad

ProtoxSkimmel
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: 1608123

Udarbejdet den: 09-04-2008 / ABB

Anvendelse: Middel mod skimmel.  

Leverandør:

Protox aps
Fabriksvej 19  
6000 Kolding 
Tlf.: 75504022  Fax: +45 75 50 40 22  
E-mail: info@protox.dk

2. Fareidentifikation
Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

Yderligere information 
Personer med erkendt allergi over for Propiconazol kan reagere over for produktet. 

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note
259-627-5
262-104-4

55406-53-6
60207-90-1

3-Iodo-2-Propynylbutylcarbamat
Propiconazol

Xn;R20/22 Xi;R41 N;R50
Xn;R22 R43 N;R50/53

<1
<1

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4.Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding
Søg frisk luft. 

Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. 

Hud
Fjern forurenet tøj.  Vask huden længe og grundigt med vand. 

Øjne
Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. 

Øvrige oplysninger
Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.  Symptomer: Se punkt 11. 

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. 

6.Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.  Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.  Spild inddæmmes og 
opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.  Mindre spild 

tørres op med en klud. 

7.Håndtering og opbevaring
Håndtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. 

Opbevaring
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  Opbevares utilgængeligt for børn.  Bør opbevares i tættillukket 
emballage. Opbevares frostfrit.  Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). 

Chemtox A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com, Web: www.chemtox.com 
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8.Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug
Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller.  Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. 

Åndedrætsværn
Brug åndedrætsværn med A2P2-filter ved risiko for dannelse af sprøjtetåger. 

Handsker og beskyttelsestøj
Handsker af plast eller gummi anbefales. 

Øjenværn
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. 

Grænseværdier
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9.Fysisk-kemiske egenskaber
Tilstandsform: Væske 
Farve: Råhvid 
Lugt: Karakteristisk 
pH: 8 - 8,5
Smeltepunkt: Ingen kendte data. 
Kogepunkt: 100°C
Massefylde: 1,0 g/ml

Flammepunkt: > 104 °C

10.Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

11.Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding
Der er ingen farlige dampe over produktet. 

Indtagelse
Indtagelse kan give ubehag. 

Hudkontakt
Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme. 

Øjenkontakt
Forbigående irritation. 

Risiko for overfølsomhed
Produktet indeholder små mængder Propiconazol. Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet. 

Langtidsvirkninger 
Ingen kendte. 

12.Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand. 

Økotoksicitet
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

Chemtox A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com, Web: www.chemtox.com 
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13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 

Kommunekemis affaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.22
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 03 02 99  Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specifi-ceret 
 
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: 
Kommunekemis affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99 

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02. 

14.Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: 

Indeholder
Propiconazol

R-sætninger
Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  (R52/53) 

S-sætninger
Opbevares utilgængeligt for børn.  (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  (S13)
Må ikke tømmes i kloakafløb.  (S29)
Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.  (S61) 

Anden mærkning
Batchnummer og udløbsdato fremgår af emballagen. 

Kodenummer: 00-1 (1993)  

Anvendelsesbegrænsning
Må kun anvendes til træ- og murværk, der ikke kommer i direkte berøring med levenedsmidler eller foderstoffer. 

Krav om uddannelse
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. 

Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Chemtox A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com, Web: www.chemtox.com 
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16.Andre oplysninger
Branche
Industri generelt 

Emballage
2½ 5, 10, 25, 200 liter 

Anvendte kilder
ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest 
ændret ved nr. 102/2007. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. 
At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006. 
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + 
Forordning 1907/2006/EF. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993 og 783/1993. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003. 

Øvrige oplysninger
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i 
produktet. 

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3
R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse. 
R22 Farlig ved indtagelse. 
R41 Risiko for alvorlig øjenskade. 
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. 
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 
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1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

PR-nr.: Produktnavn: BIOX

Nødtelefon:

Den nationale giftinformation:

Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12

www.giftlinjen.dk

Leverandør:

PROTOX

Fabriksvej 19

DK-6000 Kolding

Telefon: 7550 4022

Telefax: 7550 4023

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: info@protox.dk

Anvendelsesområde: Erhvervsmæssig anvendelse

Anvendes ved skimmelsvamp på angrebne bygningsoverflader samt generelt desinfektionsmiddel til skimmelsvampe, 

bakterievækst, strålesvamp m.v.

Anvendelse:

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Udvikler giftig gas ved kontakt med syrer.

Ved en desinfektionsproces tilsættes fosforsyre til natriumhlorit, som derved aktiveres og frigiver giftige gasser af 

chlordioxid. Chlordioxid-gasser er giftige allerede ved små koncentrationer.

Generelt:

Natriumchlorit (stabiliseret chlordioxid) er kemisk stabilt, de væsentligste farer ved produktet opstår under brug, hvis 

produktet blandes med syrer, oxidationsmidler, reduktionsmidler, aminer og metaller eller hvis produktet opvarmes.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Klassificeringen af CAS 7758-19-2 Natriumchlorit er baseret på producentens selvvurdering af stoffet samt på 

testresultater (LD50, LC50, EC50- værdier) fra andre kilder.

Indeholder:

CAS-nr: %: Anm.: Note:Kemisk navn: Klassificering:EF-nr.:

Natriumchlorit T, O, C, N R9, R29, R31, R34, 

R50, R23/25

7758-19-2 231-836-6 < 0,1%

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde eller hvis symptomerne er vedvarende skal læge kontaktes.

Indånding:

Flyt straks den tilskadekomne til frisk luft. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes 

varm med tæpper el. lign. Hvis patienten IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Søg straks læge.

Øjenkontakt:

Spil øjet op, fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl øjnene med vand. Anvend fortrinsvis fysiologisk saltvand (0,9%) til 

skylningen. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.

Indtagelse:

Drik mælk eller vand. Fremkald IKKE opkastning, hvis større mængder indtages. Søg lægehjælp, hvis større mængder 

er indtaget.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:
Produktet er ikke brændbart, hvorfor slukningsmidler skal afpasses med omgivelserne.

Ved høje temperaturer/ brand kan der dannes meget giftige gasser/ dampe/ luftarter af :

chlordioxid, en ustabil gas. Risko for eksplosionsfare.

Særlige farer:

Personlige værnemidler:
Brug luftforsynet åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt ved brandslukning.

ole
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Generelt:

Beholdere med produktet fjernes fra det brandtruede område, hvis det kan gøres uden risiko for egen sikkerhed.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå hud og øjenkontakt. Anvend personlige værnemidler - se 

afsnit 8.

Undgå udledning til kloak, vandløb, søer og lignende.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i beholdere (se punkt 

13). Opsamles eventuelt med absorptionspude/klude og anbring i beholder.

Metoder til oprydning:

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation af arbejdsområdet. Undgå hud og øjenkontakt. Undgå kontakt med syrer, 

udvikler giftig gas ved kontakt med syrer. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Opbevaring:

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, 

lægemidler eller lignende. Lagres tørt og køligt. Beskyt mod varme og direkte sollys. Opbevares ved temperaturer 

under 50 °C. Må ikke opbevares sammen med syrer.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Det anbefales at der er adgang til vand eller øjenskylleflaske. Sørg for effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Brug Åndedrætsværn af typen B2/P3.

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker af neopren eller lign. egnet materiale anvendes. Gennembrudstid > 480 min. 

Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Beskyttelse af øjne:

Ved risiko for stænk, kan det anbefales at bruge beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af huden:

Særligt arbejdstøj anbefales.

Grænseværdier:

Under brugen frigives gasser af chlordioxid.

Cas 10049-04-4 chlordioxd 0,1 ppm, 0,3 mg/m3.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Flydende

Farve: Farveløs-gul

Lugt: Chloragtig

ca. 1,05 g/cm³Vægtfylde:

Blandbar med vand: Ja

ca. 9pH-koncentrat:

95 ° CKogepunkt:

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Produktet er stabilt ved temperaturer under 50°C.

Udvikler giftige gasser af chlordioxid ved kontakt med syrer, oxiderende og reducerende forbindelser, metaller, aminer 

og høje temperaturer.

Stabilitet:

Temperaturer større end 50 °C.

Direkte sollys.

Forhold, der skal undgås:

Syrer. Aminer. Massive metaller. Metalpulvere. Oxidationsmidler. Reduktionsmidler (fx. hydrider/sulfiter).

Materialer, der skal undgås:
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Ved høje temperaturer/ brand kan der dannes meget giftige gasser/ dampe/ luftarter af :

Chlordioxid.

Farlige nedbrydningsprodukter:

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Under brugen frigives giftige gasser af chlordioxid.

Indånding kan medføre hovedpine, hoste og åndedrætsbesvær.

Huden:

Kan virke hudirriterende.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse af større mængder kan give forbigående mavesmerter.

Langtidseffekt:

Ingen kendte.

Generelt:

Natriumchlorit

LD50 Oral rotte = 165 mg/kg ( )

LD50 Oral mus = 350 mg/kg ( )

LC50 Indånding rotte = 2,3 mg/L (4H) ( )

LD50 Dermal rotte = >2000 mg/kg ( )

Natriumchlorit

Hud (mus) = Ikke kræftfremkaldende

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Natriumchlorit anvendes som desinfektionsmiddel. Kan have en skadelig virkning overfor bakterier og alger i vand. 

Under brugen frigives giftige gasser af chlordioxid, disse gasser er meget giftige for organismer der ever  vand.

Natriumchlorit

Reje: LC50 (96 h) 0,576 mg/L 

Elritse: LC50 (96 h) 75 mg/L

Fisketoksicitet:

Mobilitet:

Blandbart med vand i alle forhold, derfor en høj mobilitet.

Nedbrydelighed:

Biologisk nedbrydelighed: let.

Akkumulering:

Bioakkumuleres ikke.

Andre skadelige virkninger:

I et surt miljø vil produktet afgive giftige gasser af chlordioxid.

Generelt:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Natriumchlorit

Let nedbrydeligt Letopløselig

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Bortskaffes i henhold til kommunens regulativer om affald.

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 03 02 99 Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret

07 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:15.
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Generelt:

Ved en disinfektionsproces tilsættes fosforsyre til natriumchlorit, som derved aktiveres og frigiver giftige gasser af 

chlordioxid. Udvikler giftige gasser af chlordioxid ved kontakt med syrer, oxiderende og reducerende forbindelser, 

metaller, aminer og høje temperaturer. Chlordioxid-gasser er giftige allerede ved små koncentrationer. Grænseværdier 

skal overholdes.

Hvis produktet henstilles aktiveret til senere brug skal reglerne vedr. klassificering, mærkning og emballering skal 

overholdes.

Mærkning: Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets 

klassificeringsbekendtgørelse.

ANDRE OPLYSNINGER:16.

R-sætninger:

R9 Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

R29 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

R34 Ætsningsfare.

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R23/25 Giftig ved indånding og ved indtagelse.

Råd om oplæring/instruktion:

Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger.

Afsluttende bemærkning:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende 

national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres 

opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende 

regler.

Kilder:

AT-Vejledning C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer - August 2007. BEK nr. 239 af 6. april 2005. 

Bekendtgørelse om unges arbejde. BEK nr. 292 af 26. april 2001. Arbejde med stoffer og materialer - samt 

ændringsbekendtgørelse nr. 496 af 27. maj 2004. BEK nr. 301 af 13. maj 1993. Fastsættelse af kodenumre. BEK nr. 

329 af 16. maj 2002. Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer 

og produkter. BEK nr. 559 af 4. juli 2002  - med ændringer. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, 

leverandører og importører mv. af stoffer og materialer. BEK nr. 923 af 28. sep. 2005. Listen over farlige stoffer. SAXs 

DPIM. 10th ed. 2000. IMDG Code, 2006 edition, 33-06. Europaparlamentets forordning nr. 1907/2006: REACH.

Rettelser:

Pkt. 1.  Producent er korrigeret. Pkt. 2. Væsentlige farer for mennesker og miljø. Pkt. 11. Toksikologiske oplysninger. 

Pkt. 15. Mærkning.

Udarbejdet af: ah - trotters aps

QA: ppb 03-2008

Sidst revideret af: ah 
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1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

PR-nr.: Produktnavn: BIOX

Nødtelefon:

Den nationale giftinformation:

Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12

www.giftlinjen.dk

Leverandør:

PROTOX

Fabriksvej 19

DK-6000 Kolding

Telefon: 7550 4022

Telefax: 7550 4023

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: info@protox.dk

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Udvikler giftig gas ved kontakt med syrer.

Ved en desinfektionsproces tilsættes fosforsyre til natriumhlorit, som derved aktiveres og frigiver giftige gasser af 

chlordioxid. Chlordioxid-gasser er giftige allerede ved små koncentrationer.

Generelt:

Natriumchlorit (stabiliseret chlordioxid) er kemisk stabilt, de væsentligste farer ved produktet opstår under brug, hvis 

produktet blandes med syrer, oxidationsmidler, reduktionsmidler, aminer og metaller eller hvis produktet opvarmes.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Klassificeringen af CAS 7758-19-2 Natriumchlorit er baseret på producentens selvvurdering af stoffet samt på 

testresultater (LD50, LC50, EC50- værdier) fra andre kilder.

Indeholder:

CAS-nr: %: Anm.: Note:Kemisk navn: Klassificering:EF-nr.:

Natriumchlorit T, O, C, N R9, R29, R31, R34, 

R50, R23/25

7758-19-2 231-836-6 < 0,1%

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde eller hvis symptomerne er vedvarende skal læge kontaktes.

Placering af førstehjælpsudstyr:

-

Placering af øjenskylleflasker:

-

Indånding:

Flyt straks den tilskadekomne til frisk luft. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes 

varm med tæpper el. lign. Hvis patienten IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Søg straks læge.

Øjenkontakt:

Spil øjet op, fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl øjnene med vand. Anvend fortrinsvis fysiologisk saltvand (0,9%) til 

skylningen. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.

Indtagelse:

Drik mælk eller vand. Fremkald IKKE opkastning, hvis større mængder indtages. Søg lægehjælp, hvis større mængder 

er indtaget.

Telefon indenfor arbejdstid:

-

Telefon udenfor arbejdstid:

-

5. BRANDBEKÆMPELSE:

ole
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Egnede slukningsmidler:

-

Placering af slukningsmidler:

-

Ved høje temperaturer/ brand kan der dannes meget giftige gasser/ dampe/ luftarter af :

chlordioxid, en ustabil gas. Risko for eksplosionsfare.

Særlige farer:

Personlige værnemidler:

-

Generelt:

Beholdere med produktet fjernes fra det brandtruede område, hvis det kan gøres uden risiko for egen sikkerhed.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af mennesker og miljø:

-

Metoder til oprydning:

-

Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i beholdere (se punkt 

13). Opsamles eventuelt med absorptionspude/klude og anbring i beholder.

Metoder til oprydning:

Aflevering af affald:

-

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Brugsanvisningen gælder for følgende anvendelser:

Pensel/ Spartel/ Rulle e.l.

Indendørs, lille og stor flade,

Udendørs

Opbevaring:

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, 

lægemidler eller lignende. Lagres tørt og køligt. Beskyt mod varme og direkte sollys. Opbevares ved temperaturer 

under 50 °C. Må ikke opbevares sammen med syrer.

Opbevaring på virksomheden:

-

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

-

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

-

Beskyttelse af hænder:

-

Placering af værnemidler:

-

Beskyttelse af øjne:

-

Beskyttelse af huden:

-

Grænseværdier:
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Under brugen frigives gasser af chlordioxid.

Cas 10049-04-4 chlordioxd 0,1 ppm, 0,3 mg/m3.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Flydende

Farve: Farveløs-gul

Lugt: Chloragtig

ca. 1,05 g/cm³Vægtfylde:

Blandbar med vand: Ja

ca. 9pH-koncentrat:

95 ° CKogepunkt:

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Produktet er stabilt ved temperaturer under 50°C.

Udvikler giftige gasser af chlordioxid ved kontakt med syrer, oxiderende og reducerende forbindelser, metaller, aminer 

og høje temperaturer.

Stabilitet:

Temperaturer større end 50 °C.

Direkte sollys.

Forhold, der skal undgås:

Syrer. Aminer. Massive metaller. Metalpulvere. Oxidationsmidler. Reduktionsmidler (fx. hydrider/sulfiter).

Materialer, der skal undgås:

Ved høje temperaturer/ brand kan der dannes meget giftige gasser/ dampe/ luftarter af :

Chlordioxid.

Farlige nedbrydningsprodukter:

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Under brugen frigives giftige gasser af chlordioxid.

Indånding kan medføre hovedpine, hoste og åndedrætsbesvær.

Huden:

Kan virke hudirriterende.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse af større mængder kan give forbigående mavesmerter.

Langtidseffekt:

Ingen kendte.

Generelt:

Natriumchlorit

LD50 Oral rotte = 165 mg/kg ( )

LD50 Oral mus = 350 mg/kg ( )

LC50 Indånding rotte = 2,3 mg/L (4H) ( )

LD50 Dermal rotte = >2000 mg/kg ( )

Natriumchlorit

Hud (mus) = Ikke kræftfremkaldende

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Natriumchlorit anvendes som desinfektionsmiddel. Kan have en skadelig virkning overfor bakterier og alger i vand. 

Under brugen frigives giftige gasser af chlordioxid, disse gasser er meget giftige for organismer der ever  vand.

Natriumchlorit

Reje: LC50 (96 h) 0,576 mg/L 

Elritse: LC50 (96 h) 75 mg/L

Fisketoksicitet:

Mobilitet:

Blandbart med vand i alle forhold, derfor en høj mobilitet.

Nedbrydelighed:
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Biologisk nedbrydelighed: let.

Akkumulering:

Bioakkumuleres ikke.

Andre skadelige virkninger:

I et surt miljø vil produktet afgive giftige gasser af chlordioxid.

Generelt:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Natriumchlorit

Let nedbrydeligt Letopløselig

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Bortskaffes i henhold til kommunens regulativer om affald.

Aflevering af affald:

-

Eventuel placering af særlig beholder:

-

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 03 02 99 Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret

07 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

-

OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:15.

Generelt:

Ved en disinfektionsproces tilsættes fosforsyre til natriumchlorit, som derved aktiveres og frigiver giftige gasser af 

chlordioxid. Udvikler giftige gasser af chlordioxid ved kontakt med syrer, oxiderende og reducerende forbindelser, 

metaller, aminer og høje temperaturer. Chlordioxid-gasser er giftige allerede ved små koncentrationer. Grænseværdier 

skal overholdes.

Hvis produktet henstilles aktiveret til senere brug skal reglerne vedr. klassificering, mærkning og emballering skal 

overholdes.

Mærkning: Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets 

klassificeringsbekendtgørelse.

Anvendelsesbegrænsninger:

-

Intern instruktion:

-

ANDRE OPLYSNINGER:16.

R-sætninger:

R9 Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

R29 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

R34 Ætsningsfare.

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R23/25 Giftig ved indånding og ved indtagelse.

Råd om oplæring/instruktion:

Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger.

Afsluttende bemærkning:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende 

national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres 

opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende 

regler.

Kilder:
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Produktnavn: BIOX Versionsnr: 3

AT-Vejledning C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer - August 2007. BEK nr. 239 af 6. april 2005. 

Bekendtgørelse om unges arbejde. BEK nr. 292 af 26. april 2001. Arbejde med stoffer og materialer - samt 

ændringsbekendtgørelse nr. 496 af 27. maj 2004. BEK nr. 301 af 13. maj 1993. Fastsættelse af kodenumre. BEK nr. 

329 af 16. maj 2002. Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer 

og produkter. BEK nr. 559 af 4. juli 2002  - med ændringer. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, 

leverandører og importører mv. af stoffer og materialer. BEK nr. 923 af 28. sep. 2005. Listen over farlige stoffer. SAXs 

DPIM. 10th ed. 2000. IMDG Code, 2006 edition, 33-06. Europaparlamentets forordning nr. 1907/2006: REACH.

Rettelser:

Pkt. 1.  Producent er korrigeret. Pkt. 2. Væsentlige farer for mennesker og miljø. Pkt. 11. Toksikologiske oplysninger. 

Pkt. 15. Mærkning.

Udarbejdet af: ah/ trotters ApS
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daHYSAN HSSC
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

PR-nr.: Produktnavn: HYSAN HSSC

Nødtelefon:

Den nationale giftinformation:

Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12

www.giftlinjen.dk

Leverandør:

PROTOX

Fabriksvej 19

DK-6000 Kolding

Telefon: 7550 4022

Telefax: 7550 4023

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: info@protox.dk

Anvendelsesområde: Erhvervsmæssig anvendelse

Anvendes ved skimmelsvamp på bygningsoverflader, bakterievækst, strålesvamp m.v. Anvendes desuden som 

lugtsanering efter fækalier, sodlugt, muglugt, kloaklugt osv.

Anvendelse:

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Udvikler giftige gasser af chlordioxid ved kontakt med syrer, oxiderende og reducerende forbindelser, metaller, aminer 

og høje temperaturer. Chlordioxid-gasser er giftige allerede ved små koncentrationer. Grænseværdier skal overholdes.

Produkt afgiver ved tilsigtet brug (se etiketten) meget små mængder chlordioxid-gasser. Da disse gasser afgives 

langsomt og i meget små mængder, udgør de en ringe risiko for helbredet under brugen af produktet.

Symptomer:

Indånding af de frigivne chlordioxider kan medføre åndedrætsbesvær, hoste, svien og hovedpine. Kan virke irriterende 

ved kontakt med hud og øjne.

Generelt:

Natriumchlorit (stabiliseret chlordioxid) er kemisk stabil. De væsentligste farer opstår under brugen, eller hvis produktet 

blandes med syrer, oxidationsmidler, reduktionsmidler, aminer og metaller eller hvis produktet opvarmes.

Indeholder meget små mængder organisk opløsningsmiddel.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Klassificeringen af CAS 7758-19-2 Natriumchlorit er baseret på producentens selvvurdering af stoffet samt på 

testresultater (LD50, LC50 EC50- værdier) fra andre kilder.

Klassificeringen af de nonioinske tensider er baseret på Miljøstyrelsens vurdering af tensider.

Indeholder:

CAS-nr: %: Anm.: Note:Kemisk navn: Klassificering:EF-nr.:

isopropylalkohol Xi, F R11, R36, R67 1 + 267-63-0 200-661-7 < 1%

tensider, nonioniske Xn, Xi R22, R41< 1%

Natriumchlorit T, O, C, N R9, R29, R31, R34, 

R50, R23/25

7758-19-2 231-836-6 < 1%

Organisk opløsningsmiddel1)

Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (august 2007)2)

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde eller hvis symptomerne er vedvarende skal læge kontaktes.

Indånding:

Flyt straks den tilskadekomne til frisk luft. Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis den 

bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper el. lign. Hvis patienten IKKE trækker 

vejret, gives kunstigt åndedræt. Søg læge.

Øjenkontakt:

Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand (øjenskyllevand) i mindst 15 min. Øjnene 

skal være spilet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Vask huden med vand og sæbe.

ole
Home_knap
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Indtagelse:

Drik mælk eller vand. Søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:
Produktet er ikke brændbart, hvorfor slukningsmidler skal afpasses med omgivelserne.

Personlige værnemidler:
Brug luftforsynet åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt ved brandslukning.

Generelt:

Beholdere med produktet fjernes fra det brandtruede område, hvis det kan gøres uden risiko for egen sikkerhed.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Undgå indånding af dampe/aerosoler og kontakt med hud og øjne. Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Undgå forurening af jord og vandoverflader. Undgå udledning til miljøet.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Mindre spild kan tørres op med køkkenrulle eller lignende. Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale 

f.eks. sand, jord, granulat og anbring i beholdere (se punkt 13).

Metoder til oprydning:

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation af arbejdsområdet. Undgå indånding af dampe/aerosoler. Undgå hud og 

øjenkontakt. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Opbevaring:

Lagres tørt og køligt. Beskyt mod varme og direkte sollys.

Aktiveret produkt: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af 

levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Der skal være adgang til vand eller øjenskylleflaske. Sørg for effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Anvendes produktet i forbindelse med tågesprøjtning, i mindre lukkede rum eller på opvarmede materialer bør 

åndedrætsværn anvendes.

Åndedrætsværn skal være af typen B2/P3.

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker af neopren eller lign. egnet materiale anvendes. Gennembrudstid > 480 min. 

Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Beskyttelse af øjne:

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af huden:

Anvend særligt arbejdstøj hvis produktet påføres ved sprøjtning.

Grænseværdier:

Under brugen frigives gasser af chlordioxid.

Cas 10049-04-4 chlordioxd 0,1 ppm, 0,3 mg/m3.

CAS-nr: Grænseværdier:Kemisk navn: Anm.:

isopropylalkohol67-63-0 200 ppm  490 mg/m³

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Flydende

Farve: Farveløs

Lugt: Mild, sødlig lugt

0,85-0,95 g/cm³Vægtfylde:

Blandbar med vand: Ja

ca. 8-9pH-koncentrat:

10. STABILITET OG REAKTIVITET:
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Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Udvikler giftige gasser af chlordioxid ved kontakt med syrer, oxiderende og reducerende forbindelser, metaller, aminer 

og høje temperaturer.

Stabilitet:

Temperaturer større end 50 °C.

Direkte sollys.

Forhold, der skal undgås:

Syrer. Aminer. Massive metaller. Metalpulvere. Oxidationsmidler. Reduktionsmidler (fx. hydrider/sulfiter).

Materialer, der skal undgås:

Ved høje temperaturer/ brand kan der dannes meget giftige gasser/ dampe/ luftarter af :

Chlordioxid.

Farlige nedbrydningsprodukter:

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Under brugen frigives giftige gasser af chlordioxid.

Indånding kan medføre hovedpine, hoste og åndedrætsbesvær.

Huden:

Kan virke hudirriterende.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse af større mængder kan medføre utilpashed.

Langtidseffekt:

Ingen kendte.

Generelt:

isopropylalkohol

LD50 Oral rotte = 5045 mg/kg (OECD 402)

LD50 hud kanin = 12,8 g/kg (OECD 402)

Natriumchlorit

LD50 Oral rotte = 165 mg/kg ( )

LD50 Oral mus = 350 mg/kg ( )

LC50 Indånding rotte = 2,3 mg/L (4H) ( )

LD50 Dermal rotte = >2000 mg/kg ( )

Natriumchlorit

Hud (mus) = Ikke kræftfremkaldende

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Produktet anvendes som desinfektionsmidel. Kan have en skadelig virkning overfor bakterier og alger i vand. Under 

brugen afgives giftige gasser af chlordioxid, disse gasser er meget giftige for organismer der lever i vand.

isopropylalkohol

fisk: LC50 (96 h) 4200 mg/L 

fisk: LC50 (96 h) >100 mg/L, Directive 84/449/EEC, C.1

Fisketoksicitet:

Daphnia magna (Crustacea): EC50 (44 h) 2285 mg/LAlgetoksicitet:

Natriumchlorit

Reje: LC50 (96 h) 0,576 mg/L 

Elritse: LC50 (96 h) 75 mg/L

Fisketoksicitet:

Mobilitet:

Blandbart med vand i alle forhold, derfor en høj mobilitet. Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som 

fordamper let fra alle overflader.

Nedbrydelighed:

Biologisk nedbrydelighed: let.

Akkumulering:

Bioakkumuleres ikke.

isopropylalkohol

BCF, <10 mg/g, Beregnet



SIKKERHEDSDATABLAD

Side 4/5

 Printdato: 12-03-2008Oprettet: 18. Sep. 2006 Udstedelsesdato: 12. Mar. 2008 erstatter: 4. Mar. 2008

Produktnavn: HYSAN HSSC Versionsnr: 4

Andre skadelige virkninger:

I surt miljø vil produktet afgive giftige gasser af chlordioxid.

Generelt:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

isopropylalkohol

Bioakkumuleres ikke

Natriumchlorit

Let nedbrydeligt Letopløselig

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. 

affaldsbekendtgørelsen.

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 03 02 99 Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret

07 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:15.

Generelt:

Udvikler giftige gasser af chlordioxid ved kontakt med syrer, oxiderende og reducerende forbindelser, metaller, aminer 

og høje temperaturer. Chlordioxid-gasser er giftige allerede ved små koncentrationer. Grænseværdier skal overholdes.

Produkt afgiver ved tilsigtet brug (se etiketten) meget små mængder chlordioxid-gasser. Da disse gasser afgives 

langsomt og i meget små mængder, udgør de en ringe risiko for helbredet under brugen af produktet.

Mærkning: Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets 

klassificeringsbekendtgørelse.

ANDRE OPLYSNINGER:16.

R-sætninger:

R9 Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

R11 Meget brandfarlig.

R22 Farlig ved indtagelse.

R29 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

R34 Ætsningsfare.

R36 Irriterer øjnene.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

R23/25 Giftig ved indånding og ved indtagelse.

Råd om oplæring/instruktion:

Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger.

Afsluttende bemærkning:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende 

national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres 

opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende 

regler.

Kilder:

AT-Vejledning C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer - August 2007. BEK nr. 239 af 6. april 2005. 

Bekendtgørelse om unges arbejde. BEK nr. 292 af 26. april 2001. Arbejde med stoffer og materialer - samt 

ændringsbekendtgørelse nr. 496 af 27. maj 2004. BEK nr. 301 af 13. maj 1993. Fastsættelse af kodenumre. BEK nr. 

329 af 16. maj 2002. Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer 

og produkter. BEK nr. 559 af 4. juli 2002  - med ændringer. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, 

leverandører og importører mv. af stoffer og materialer. BEK nr. 923 af 28. sep. 2005. Listen over farlige stoffer. 

Europaparlamentets forordning nr. 1907/2006: REACH. IMDG Code, 2006 edition, 33-06.

Rettelser:

Pkt. 2. Væsentlige farer for mennesker og miljø. Pkt. 4 Førstehjælp. Pkt. 6: Metoder til oprydning. Pkt. 7. Håndtering og 

opbevaring. Pkt. 10. Stabilitet og reaktivitet. Pkt. 11. Toksikologiske oplysninger. Pkt. 12. Økotoksicitet. Pkt. 15. 

Mærkning.
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daAbScent Lugtfjerner
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

PR-nr.: Ikke anmeldelsespligtig, 
100 kg regler

Produktnavn: AbScent Lugtfjerner

Nødtelefon:

Den nationale giftinformation:
Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12
www.giftlinjen.dk

Leverandør:

PROTOX

Rædersvej 3
DK-6000 Kolding

Telefon: 7550 4022

Telefax: 7550 4022

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: info@protox.dk

Anvendelsesområde: Lugtfjerner, erhvervsmæssig og privat anvendelse.

Anvendes som lugtfjerner i lokaler eller i køretøjer ved vedvarende lugtproblemer forårsaget af bakterier, 
skimmelsvampe, sod/røg efter brandskader, tobaksrøg, fækalier, kloak mv.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Ætsningsfare. Ætsende ved indånding, ved indtagelse og ved kontakt med øjne og hud. Farlig ved indånding og ved 
indtagelse. Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer. Udvikler giftig gas ved kontakt med syrer. Udvikler giftig gas 
ved kontakt med vand.
Under brugen frigives gasser af chlordioxid i kontakt med organisk materiale. Disse gasser afgives langsomt og i 
meget små mængder og udgør derfor en ringe risiko for helbredet under normal brug af produktet.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Klassificeringen af CAS 7758-19-2 Natriumchlorit er baseret på producentens selvvurdering af stoffet samt på 
testresultater (LD50, LC50 EC50- værdier) fra andre kilder.
Indholder desuden et ikke klassificeret uorganisk salt.

Indeholder:

CAS-nr: %: Anm.: Note:Kemisk navn: Klassificering:EF-nr.:

natriumhydrogensulfat Xi R417681-38-1 231-665-7 55 - 75%

Natriumchlorit T, O, C, N R9, R29, R31, R34, 
R50, R23/25

7758-19-2 231-836-6 < 20%

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde eller hvis symptomerne er vedvarende skal læge kontaktes.

Indånding:

Den tilskadekomne bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten 
trækker vejret. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper el. lign. Hvis 
patienten IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Søg læge.

Øjenkontakt:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg læge og fortsæt med at skylle 
indtil lægen har overtaget behandlingen.

Hudkontakt:

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Ætsninger skal behandles af læge.

Indtagelse:

Drik mælk eller vand. Fremkald IKKE opkastning. Tilkald læge eller ambulance.

Forbrænding:

Skyl med rigelige mængder vand og fjern ikke fastbrændt tøj fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er 
nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:
Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne.

ole
Home_knap
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Ved høje temperaturer/ brand kan der dannes meget giftige gasser/ dampe/ luftarter af :
Chlordioxid, chlor, natriumoxid.

Særlige farer:

Personlige værnemidler:
Brug luftforsynet åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt ved brandslukning.

Generelt:

Produktet er ikke brandfarligt, men kan i tilfælde af brand medvirke til at øge brandens omfang, på grund af produktets 
oxiderende egenskaber. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Beholdere med produktet fjernes fra det 
brandtruede område, hvis det kan gøres uden risiko for egen sikkerhed.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Undgå kontakt med øjnene. Undgå støvdannelse. Undgå indånding af støv - undgå hudkontakt. Fjern 
antændelseskilder og sørg for god ventilation. Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Undgå at produktet kommer i afløbet. Undgå forurening af jord og vandoverflader.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Spild opsamles ved hjælp af støvsuger med mikrofilter. Opfejning med kost er uhensigstmæssig på grund af 
støvudvikling. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

Metoder til oprydning:

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå håndtering, som medfører støvdannelse. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Undgå at vand og fugt 
kommer i berøring med stoffet/materialet. Undgå kontakt med syrer, udvikler giftig gas ved kontakt med syrer. Holdes 
væk fra antændelseskilder. Rygning og brug af åben ild forbudt. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Opbevaring:

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, 
lægemidler eller lignende. Lagres tørt og køligt. Beskyt mod varme og direkte sollys. Opbevares i lukket 
originalemballage. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares adskilt fra syrer. Skal opbevares under 
lås hos private forbrugere. Kravet gælder ikke erhvervsmæssigt brug.

Holdbarhed: 12 mdr.

Generelt:

Bryd ikke emballagen. Undgå ophold i lokaler/ køretøjer mens lugtfjernelsen foregår.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskylleflaske. Der bør ikke spises, drikkes eller ryges ved 
arbejde med dette produkt. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved uheld eller ved risiko for indånding af støv anvendes åndedrætsværn. Åndedrætsværn skal være af typen B2/P3.

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker af neopren eller lign. egnet materiale anvendes. Gennembrudstid > 480 min. 
Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Beskyttelse af øjne:

Ved støvende arbejde: Anvend tætsluttende briller.

Beskyttelse af huden:

Særligt arbejdstøj anbefales. Vask forurenet tøj, før det bruges igen.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Pulver/granulat

Farve: Off-white

Lugt: Chloragtig

Blandbar med vand: Ja

SurpH-koncentrat:

5-10%Vandopløselig:

10. STABILITET OG REAKTIVITET:
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Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Stabilitet:

Temperaturer større end 50 °C. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Undgå støvdannelse.
Natriumchlorit kan antændes ved friktion, stød eller varme.

Forhold, der skal undgås:

Stærke syrer. Reduktionsmidler (fx. hydrider/sulfiter).

Materialer, der skal undgås:

Ved høje temperaturer/ brand kan der dannes meget giftige gasser/ dampe/ luftarter af : Chlor. Natriumoxid.
Ved kontakt med vand dannes chlordioxid.

Farlige nedbrydningsprodukter:

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Farlig ved indånding. Indånding af støv virker stærkt ætsende medfører hoste, svien, åndedrætsbesvær og muligvis 
koma.

Huden:

Virker ætsende, giver rødme og smerter.

Øjnene:

Virker ætsende; medfører risiko for hornhindebeskadigelse med varig synsnedsættelse (eventuelt blindhed) til følge.

Indtagelse:

Farlig ved indtagelse. Kan medføre kvalme og opkastninger
Indtagelse af større mængder kan medføre methæmoglobindannelse.

Langtidseffekt:

Gentagen indånding af høje støvkoncentrationer kan medføre luftvejslidelser. Gentagen og langvarig indånding af støv 
øger risikoen for at udvikle lungesygdomme.

Generelt:

Natriumchlorit

LD50 Oral rotte = 165 mg/kg ( )
LD50 Oral mus = 350 mg/kg ( )
LC50 Indånding rotte = 2,3 mg/L (4H) ( )
LD50 Dermal rotte = >2000 mg/kg ( )

Natriumchlorit

Hud (mus) = Ikke kræftfremkaldende

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Der forventes ingen langtidsvirkninger overfor vandlevende organismer.

Natriumchlorit

Reje: LC50 (96 h) 0,576 mg/L 
Elritse: LC50 (96 h) 75 mg/L

Fisketoksicitet:

Mobilitet:

Produktet er delvist opløseligt i vand. Kan spredes i vandmiljøet.

Nedbrydelighed:

Biologisk nedbrydelighed: let.

Akkumulering:

Bioakkumuleres ikke.

Generelt:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Natriumchlorit

Let nedbrydeligt Letopløselig

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Bortskaffes efter kommunens regulativ om farligt affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. 
affaldsbekendtgørelsen.

Kemikalieaffaldsgruppe: Z

05.99Affaldsfraktion:
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EAK-kode (affaldskatalog nr.): 07 04 13 Fast affald indeholdende farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

1496

5.1

50

ADR/RID:

Klasse:

Farenr:

Unnr:

Stof betegnelse:

IIEmballagegruppe:

NATRIUMCHLORIT

1496

F-H, S-Q

II

5.1

EmS:

Emballagegruppe:

Unnr:

Klasse:

IMDG:

Stof betegnelse: SODIUM CHLORITE

IATA: 1496

Stof betegnelse:

Emballagegruppe:

Unnr:

Klasse: 5.1

II

SODIUM CHLORITE

OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:15.

NatriumchloritIndeholder:

natriumhydrogensulfat

Mærkning:

Ætsende

C

Brandnærende

O

R8 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

R29 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

R34 Ætsningsfare.

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse.

S17 Holdes væk fra brandbare stoffer.

S24 Undgå kontakt med huden.

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling 
nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

S(1/2) Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

Anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jvf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 239, 
2005 om unges arbejde.

ANDRE OPLYSNINGER:16.

R-sætninger:

R9 Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

R29 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

R34 Ætsningsfare.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R23/25 Giftig ved indånding og ved indtagelse.

Råd om oplæring/instruktion:

Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger.

Afsluttende bemærkning:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende 
national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres 
opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende 
regler.

Kilder:
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AT-Vejledning C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer - april 2005. BEK nr. 239 af 6. april 2005. Bekendtgørelse 
om unges arbejde. BEK nr. 292 af 26. april 2001. Arbejde med stoffer og materialer - samt ændringsbekendtgørelse 
nr. 496 af 27. maj 2004. BEK nr. 301 af 13. maj 1993. Fastsættelse af kodenumre. BEK nr. 329 af 16. maj 2002. 
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 
559 af 4. juli 2002  - med ændringer. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører 
mv. af stoffer og materialer. BEK nr. 923 af 28. sep. 2005. Listen over farlige stoffer. Europaparlamentets forordning nr. 
1907/2006: REACH. IMDG Code, 2006 edition, 33-06.

Udarbejdet af: ah - trotters a/s

QA : joj 10-2007

Sidst revideret af: ah 



Säkerhetsdatablad
2007-01-19Versionsdatum: 2007-01-19 Versionsnummer: 9:1 Utskriftsdatum: 1/3Sida:

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

3. Farliga egenskaper

Produkten är klassificerad: Irriterar ögonen. 
. 
Inandning kan reta andningsorganen. Hosta kan tillstöta. 
Kan verka uttorkande på huden vid långvarig exponering. 
Förtäring kan ge upphov till illamående, magsmärtor och/eller kräkningar. 

4. Första hjälpen

Frisk luft och vila. Om besvär kvarstår kontakta läkare eller åk till sjukhus. 

Tag av kontaminerade kläder, skölj med vatten. 

Ge ett glas vatten eller mjölk att dricka, framkalla ej kräkning. Anledningen till att kräkning ej skall utföras 
är att vätska då påverkar matstrupen ytterligare en gång. 

Skölj genast i minst 5 minuter med mjuk vattenstråle Därefter omedelbart till sjukhus (ögonläkare). Om 
möjligt fortsätt ögonspolning under transporten. 

Inanding:

Hudkontakt

Förtäring:

Ögonstänk:

5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är ej brandfarlig. 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Större spill vallas in och uppsamlas. Destrueras enligt lokalt gällande föreskrifter. Absorbera med sand, kiselgur eller 
universalbindare. Mindre spill (< 0,5liter) spolas bort med vatten eller torkas upp. 

7. Hantering och lagring

Se till att luftväxlingen är god. Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas. 
Produkten tål att lagras i ett temperaturintervall  0 till 40 grader Celsius, i väl försluten behållare. 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Produkt: Biokleen Alg & Mögeltvätt
Rengöring och sanering av alger och mögel.Anv. område:

BIOKLEEN AB Norra Drottninggatan , 4vån

451 31 Uddevalla

0522-339 90

0522-339 91
Tel:
Fax:

Företaget: Adress:

Anders KörlinUtfärdare: 0706-566 420Nödtelefon:

För förklaring av förkortningarnas fullständiga lydelse se punkt 16.

Ämnen: CAS: Klass: R-Fraser: %-viktEGnr:
Kaliumkarbonat 584-08-7 Xi R36/37/38 1-5209-529-3 

Kalium-alkylfosfatester 68427-32-7 Xi R36 1-5 

Alkoholetoxilat 5,5 EO 68439-45-2 Xi R41 1-3 

N,N-dimetyldodecylamin-N-oxid 1643-20-5 Xi 38 41 <1 

ole
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Ögonspolvätska skall finnas vid arbetsplatserna.  Kontrollera regelbundet Bäst före datum på spolvätskan. 
Vid risk för stänk bör skyddsglasögon eller ansiktsvisir användas. 
. 
När produkten läggs på med spruta skall god ventilation ombesörjas och skyddsglasögon eller ansiktsvisir användas. 
. 
Välj skyddshandskar av PVC eller gummi (latex eller nitril). 
Observera att förslag av material enbart ger en hänvisning till vilket material som bör användas. För att få exakta uppgifter 
om handskens genombrottstid (Skyddsklassindex) skall leverantör kontaktas. 
Skyddsindex 1-2 (genombrottstid >10min- >30min) används vid risk för stänk. 
Skyddsindex  3 (genombrottstid >1h) bör användas vid långvarig kontakt med kemikalien. 
Skyddsindex  6 (genombrottstid >8h) skall användas om händerna måste doppas i kemikalien. 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Kokpunkt: ca 100

Stelnpkt: ca 0

Flampunkt et

Tändtemp: et

Beskrivning: En lågviskös ofärgad och oparfymerad produkt.

Densitet: 1065

Expl. omr: et

pH i konc: ca 11,7

pH brukslösn:

Löslig i vatten: Ja

Löslig i:
Ångtryck: et

Vid:   ºC

10. Stabilitet och reaktivitet

 Stabil vid normal hantering. 

11. Toxikologisk information

Inandning av sprutdimma kan reta andningsorganen. 

Kan verka uttorkande på huden vid långvarig kontakt och kan ge hudsprickor. 

Kan ge illamående, magsmärtor och/eller kräkningar. 

Irriterar ögonen. 

Inanding:

Hudkontakt

Förtäring:

Ögonstänk:

12. Ekologisk information

13. Avfallshantering

Avfall omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) och utgör farligt avfall. Skölj den tömda förpackningen 3 gånger 
med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ förpackningen upp och ned för 
avrinning, så att den blir droppfri. Sortera förpackningen med korken/locket avtaget som "hård plastförpackning" (väl 
avrunnet emballage omfattas ej av Avfallsförordningen. 

14. Transportinformation

ADR/RID: Ej Klassad

UN-nr: ADR-etikett:

ºC

ºC

ºC
ºC

kg/m³

vol %

Viskositet: cPs

Produkten är ej klassificerad som miljöfarlig. 

Ekotoxikologisk information för ingående komponenter se bilaga 1.
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IMDG: Ej Klassad

EmS no:Class/division:

Klassificering:

15. Gällande föreskrifter

16. Annan information

  

Hälsofarlig kemisk produkt:
Farobeteckning: Irriterande

Miljöfarlig kemisk produkt:
Farobeteckning: Ingen

Brandfarlig kemisk produkt:
Farobeteckning: Ingen

Brandklass:

UN no:

Packing group:

Faronummer:

Detta säkerhetsdatablad ersätter tidigare version. Ändringar har gjorts under nedanstående punkter:
15

Transportbenämning

Proper ship name:

Innehåller:
Anjontensider <5%
Nonjontensider 5%≤15%

Irriterande

Farosymboler:

Risk- och skyddsfraser:
R36 Irriterar ögonen

S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

S2 Förvaras oåtkomligt för barn

S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning och etiketten

S23 Undvik inandning av dimma

S51 Sörj för god ventilation

I detta säkerhetsdatablad under punkt 2 förekommer följande förkortningar för klassificeringar och riskfraser:

Xi Irriterande

R36 Irriterar ögonen

R37 Irriterar andningsorganen

R38 Irriterar huden

R41 Risk för allvarliga ögonskador



Kr. 50,00 /ltr. brugsopløsning
BIOX®

Specialmiddel til desinfektion/afrensning af overflader 
med skimmelvækst, bakterier, virus mv. i boliger, 
fødevareindustri, landbrug mv. Særlig velegnet til 
betonoverflader, fliser mv. 20 liter.

PROTOXSVAMP 
Til forebyggelse og bekæmpelse af Ægte Hussvamp og 
andre trænedbrydende svampe. Til træ- og murværk. 
Anvendes ufortyndet.
Anbefales af forsikringsselskaber og rådgivere.

2,5 ltr., 5 ltr., 10 ltr., 25 ltr.

PROTOX AKVAGRUND
Til forebyggelse og bekæmpelse af råd/svamp på udendørs 
træ. Anvendes ufortyndet.

2,5 ltr., 5 ltr., 10 ltr., 25 ltr., 200 ltr.

PROTOXINSEKT + PROTOX KOMBI 
Til forebyggelse og bekæmpelse af borebille- og 
husbukkeangreb i træværk.
Anvendes ufortyndet.

0,5 ltr. , 2,5 ltr., 5 ltr., 10 ltr., 25 ltr., 200 ltr.

 2,5 ltr.
 5,0 ltr.
10 ltr.
25 ltr.

200 ltr.

PRODUKTBESKRIVELSE

Vejl. PRISLISTE - PROTOX produkter

335,00
645,00

1.235,00
2.895,00  

indhent tilbud

255,00
385,00
655,00

1.495,00  
indhent tilbud

99,95
249,00
450,00
750,00

1.490,00
  indhent tilbud

Vejl. priser, ex.moms, DKK TUN nr.

September 2008 · 

bedre miljø
Protox aps · Fabriksvej 19 · 6000 Kolding · Telefon +45 75 50 40 22 · info@protox.dk · www.protox.dk

2,5 ltr.
5,0 ltr.
10 ltr.
25 ltr.

200 ltr.

0,5 ltr.
2,5 ltr.
5,0 ltr.
10 ltr.
25 ltr.

200 ltr.

HYSAN® HSSC
Specialmiddel til desinfektion/afrensning af overflader med 
skimmelvækst, bakterier, virus mv. i boliger, fødevareindustri, 
landbrug mv. Særlig velegnet til tågesprøjtning og udlægning 
med skumudstyr. Kan fortyndes med op til 3 dele vand (1:4)

Gældende fra 1. april 2008

AbScent® 
Ampuller til lugtsanering efter sodlugt, skimmel, urin, døde 
dyr/mennesker, tobak mv.

10 gram, 25 gram og 50 gram.

10 gram
25 gram
50 gram

120,00
250,00
400,00

59,50
239,00

0,5 ltr.
5,0 ltr.
 20 ltr.

119,95
899,95

2.800,00

5113661
5113662
5113663
5113664

PROTOXSKIMMEL 
Til forebyggelse mod angreb af skimmelsvampe og grønne 
belægninger på opfugtet træ, murværk, beton, fliser, gips 
mv.
Anvendes ufortyndet.

2,5 ltr., 5 ltr., 10 ltr., 25 ltr., 200 ltr.

225,00
335,00
575,00

1.325,00  
indhent tilbud

2,5 ltr.
5,0 ltr.
10 ltr.
25 ltr.

200 ltr.

5113665
5113666
5113668
5113669

5262997
5262998
5262999
5263000
5263001

5113670
5113671
5113672
5113673

5262993
5305762
5262994

ProClean® 
Hurtig-test af skimmelsvamp og bakterievækst  Pr. stk. kr. 48,00

BioKleen® alge- og skimmelrens
Afrensningsmiddel til algebelægninger, misfarvninger og 
skimmelsvamp udendøre. Svanemærket.

1 ltr. koncentrat
5 ltr. koncentrat



Insekt-, svampe- og skimmelsvampebekæmpelse

PROTOX beskæftiger sig med udvikling og salg af midler til bekæmpelse  og forebyggelse af svampe-, skimmelsvampe- 
og insektangreb på bygningsmaterialer. Disse midler bliver hovedsageligt brugt og videredistribueret af professionelle 
brugere og rådgivere, som arkitekter, entreprenører, håndværkere, bygningskonsulenter, rådgivende ingeniører mv.

Sparring omkring svampe- og indeklimaproblemer

I forbindelse med salg af en række specialprodukter til insekt- svampe- og skimmelsvampebekæmpelse kan PROTOX 
hjælpe med professionel sparring omkring miljørigtig anvendelse, arbejdsmiljøspørgsmål og løsningsforslag til konkrete 
insekt-, svampe- og skimmelsvampeproblemer

bedre miljø
Protox aps · Fabriksvej 19 · 6000 Kolding · Telefon +45 75 50 40 22 · info@protox.dk · www.protox.dk
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