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3D-printat material kan avge farliga emissioner
Nu börjar 3D-printat material att användas i hem, skolor o
bibliotek. Olika typer av plastmaterial som hettas upp för att
skapa önskade former. Dessa material kan vid upphettning avge
farliga emissioner, VOCs. (Volatile Organic Compounds). Något
som branschen bör ta hänsyn till, anser forskare.
Upphettningen behövs för att kunna forma plasten till önskad
detalj. Beroende på vilken typ av plast man använder avger de
då olika emissioner. Flera av dem kan vara farliga för hälsan.
T ex ABS plast, som används i Legobitar, avger styren och
formaldehyd, båda cancerogena. Dessutom skapar 3D printrarna
liksom laserprintrar ultrafina partiklar som kan tränga ned i
lungorna och orsaka andnings och hjärtproblem.
Hittills har man reglerat exponering utifrån arbetshygieniska
gränsvärden. Nu används 3D-printrar mer o mer i hemmen och
därför börjar man även se över faran med exponeringen för
privatpersoner.
Man kan reglera emissionerna genom att välja rätt filament vid
rätt temperatur.
I Tyskland har man infört Blue Angel ecolabel när det gäller
emissioner från laserprintrar. Man förutser att det inom en
snar framtid även kommer liknande certifieringar när det
gäller 3D printrar.
Vi på PP Polymer kan kartlägga de olika VOC-ämnen som bildas
vid upphettning av olika polymerer vid 3D-printing genom vår
VOC-analys. Man kan be materialleverantörerna lämna

information om man inte vill säkerställa resultaten själv.
Källa: CEN.ACS.ORG, mars 26, 2018
Fuktskador i våra skolor gör barn sjuka
Miljöhälsorapport 2017 visar att förekomsten av astma hos barn
har ökat från 6 till 9 % mellan 2003 och 2011. Andelen barn
med astma har alltså ökat med 50 % på åtta år. Det skriver
Erica Bloom, IVL, Marie-Louise Luther, Astma o
Allergiförbundet och Dan Norbäck, Docent Arbetsmiljö- och
medicin Uppsala Universitet i en debattartikel i Aftonbladet
30 april.
Den miljö som våra barn vistas i är särskilt viktig. Exakt
vilka ämnen och mekanismer som medför ohälsa är inte
statistiskt belagt. Dock pekar flertalet undersökningar genom
åren på att fuktskadade byggnader kan innebära ohälsa. Denna
debattartikel är ett bra upprop som vi på PP Polymer stödjer
fullt ut. Vi ser dagligen i våra mätningar effekterna av
skadade och ohälsosamma byggnader samt dåligt balanserad
ventilation.
Koll på luftkvalitet ett viktigt klimatmål
FNs hållbarhetsmål, UNDP, innehåller klimatmål. Minst tre av
målen har bäring på luftkvaliteten. Mål 7 om ”Hållbar energi
för alla”, mål 3 om ”Hälsa och välbefinnande” och mål 11 om
”Hållbara städer och samhällen”.
Exempelvis syftar delmål 3.9 till att år 2030 väsentligt
minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga
kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten
och mark.
I delmål 11.6 uppmärksammas luftens kvalitet. Ett viktigt ämne
för samhället i stort eftersom dålig luft dödar.
PP Polymer AB arbetar med inomhusluftens kvalitet. Den
påverkas ofta av hur utomhusluften är. Med hjälp av olika
filter ventileras inomhusluften men ofta påverkas människors
hälsa ändå beroende på filtrens effektivitet, luftflödet och
rengöring/ byte av filter. Därför tar vi ett utomhusprov som
referens vid våra mätningar. På så sätt kan vi urskilja om de

emissioner vi kan mäta i inomhusluften kommer utifrån eller
härrör från material i inomhusluften.
Myggor attraheras av speciella aldehyder
Forskare har funnit att myggor attraheras av tre typer av
aldehyder, heptanal, octanal och nonanal. Vissheten framkom
genom att undersöka och jämföra strumporna som används av
kenyanska barn som var infekterade med malaria med strumpor
till barn som inte hade malaria. Denna kunskap skulle kunna
användas för att skapa myggfällor för att minimera spridning
av malaria. Kanske även till myggfällor för våra myggdrabbade
områden i Sverige?
Källa: CEN.ACS.ORG, april 23, 2018
Mikroplaster förbjudna i duschtvål och tandkräm
Från och med 1 juli förbjuds mikroplaster i t ex duschtvål och
tandkräm, där mikroplaster tillsats för att ha en rengörande
effekt.
Detta är en början. KemI har utrett om mikroplaster bör
förbjudas i fler produkter. Man uppskattar att det släpps ut
mellan 0,2-4,4 ton mikroplast i vattenmiljön per år från
övriga kosmetiska produkter. ECHA har fått i uppdrag att
utreda begränsningar i användandet av mikroplaster i dessa
produkter och Sverige hoppas att EU kommer införa enhetliga
regler. Det gäller främst hud- och solkrämer samt smink.
Källa: KemI rapporten: Mikroplast i kosmetiska produkter och
andra kemiska produkter
Semester sommaren 2018
Vi har reducerad styrka fr o m 9 juli och labbet stänger helt
den 13 juli. Vi öppnar igen den 6 augusti.
Sista dag för att lämna in analyser för innemiljön är onsdag
den 11 juli. Analyssvar kan då erhållas den 10 augusti.
Vi önskar er alla en skön sommar!
GDPR och vår Integritetspolicy
Du finns med i vårt myhetsbrevsregister och vi vill informera
dig om hur vi sparar och behandlar uppgifterna utifrån att

GDPR träder i kraft den 25 maj 2018.
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig i vårt
nyhetsbrevsregister:
namn, e-postadress, ev organisation/företag.
Detta gör vi för att kunna kontakta dig eller söka fram rätt
målgrupp för att skicka våra nyhetsbrev som du som kund får
automatiskt. Du får även våra nyhetsbrev om du aktivt godkänt
att få dessa utan att vara vår kund.
Vi använder inte uppgifterna för något annat ändamål än detta.
Vi delar inte dina uppgifter med tredje part. Vi för heller
inga anteckningar i detta register.
Du kan när som helst få information om vilka uppgifter vi
sparat och du kan kontakta oss för att få dina uppgifter
borttagna, se vidare information om hur du avregistrerar dig
från nyhetsbrevet nedan.
Den rättsliga grunden för att uppgifterna i kundregistret
sparas är då det är nödvändigt för att genomföra de uppdrag vi
fått från dig eller din organisation/företag.
Läs mer om vår integritetspolicy här på vår hemsida under om
oss och kvalitetssäkring

