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Ozon ska användas vaksamt
Ozon
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hälsoeffekter som astma och rinit. Det konstaterar Arbets- och
miljömedicin i Göteborg i en vetenskaplig artikel publicerad
nyligen.
Faran med ozon behöver belysas. Vi på PP Polymer delar de
farhågor och bevis som lagts fram i artikeln. Ozon bör
användas vaksamt. I maj 2006 tog vi fram vårt analyspaket
Kontroll av luft vid ozonbehandling efter att vi sett
problemen med ozon och kopplat ihop dem med hälsobesvär som
våra kunder pekade ut. Vi skrev:
”Ozonbehandling är en teknik som kan vara till hjälp för att
bli av med luktproblem och för att rena luft i
ventilationssystem. Men ozon kan också medföra allvarliga
hälsorisker. Ozon reagerar med ämnen i inomhusluft. Särskilt
snabbt reagerar ozonet med terpener som limonen (t ex
rengöringsmedel) och alfa-pinen (t ex trämaterial). Vid
reaktionen bildas nya ämnen, aldehyder, som formaldehyd och
acetaldehyd. De är mycket irriterande ämnen och dessutom
cancerframkallande.
Vi kan nu erbjuda ett analyspaket: Kontroll av luft vid
ozonbehandling….”
Det är viktigt att analysera luften före ozonbehandlingen för
att se om den innehåller terpenämnen. Då är det olämpligt att

ozonbehandla för att ta bort lukt. Om ozonbehandling redan
skett kan man säkerställa luftens kvalitet med en
eftermätning.
Som vårt inlägg visar, uppstår det nya ämnen eftersom ozon är
en mycket reaktiv gas. Dessa ämnen är ofta aldehyder. De
besvär som Arbets- och miljömedicin framför i sin artikel
överensstämmer väl med de besvär som uppstår vid bl a aldehydreaktioner.
Ventilation är inte alltid lösningen
En angelägen debatt om ventilation väcker Swesiaq i sitt
nyhetsbrev maj 2020.
Ventilation är viktig för vår inomhusmiljö. Det är även de
material vi har inomhus. Materialen kan under vissa
förhållanden ge upphov till dålig inomhusluft. Vid de
tillfällen kan man mäta vad det är som orsakar besvären. Med
stöd av mätresultaten kan man arbeta både med att undanröja
felaktiga material, förbättra konstruktioner samt ställa in
ventilation korrekt.
Nu ställs frågan av Swesiaq: Kan mer ventilation vara att
hoppa i galen tunna? Så här skriver man:
”När misstanke finns om att emissioner i inomhusmiljön orsakar
ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO) ges ofta rådet till
fastighetsägaren att öka ventilationen. Det är hög tid att slå
ihjäl den seglivade myten att forcerad ventilation är
standardlösningen vid inomhusmiljöproblem på grund av
emissioner i fastigheter.
Ett vanligt klagomål på inomhusmiljön från medarbetare i olika
slags verksamheter är dålig luft eller bristfällig
ventilation. Orsaken kan mycket väl vara att ventilationen ej
är dimensionerad för det antal medarbetare som vistas i
lokalen. Likväl kan det finnas en mängd andra orsaker från
exempelvis emissioner av kemiska föreningar till
mikrobiologiska toxiner. Allt som oftast när det uppstår
misstanke om problem med inomhusmiljön finns en övertro till
att problemen går att lösa med mer eller bättre ventilation.

Faktum är att det resonemanget ofta skapar värre bekymmer för
fastighetsägaren än alternativen.”
Provinlämning under Corona-pandemin
PP Polymer vill erbjuda lika god service som vanligt.
Provinlämning kan göras måndag — torsdag. Vi är tacksamma om
du hör av dig innan, så vi vet att du kommer. Vi ber dig
respektera att inte komma om du känner dig sjuk på något sätt.
Använd gärna såväl handskar som munskydd vid besöket.
Sänder du in prover via post är vi tacksamma om du mailar oss
innan, så att inget prov blir onödigt liggande hos posten.
PP Polymers arbetstider under Corona-pandemin
För att minska smittorisken har vi begränsat bemanningen i
labbet. Våra medarbetare arbetar olika dagar för att kunna
hålla hög service nivå.
Fredagar är vi enbart tillgängliga per telefon. Vi har då
ingen bemanning på vare sig Krossgatan 15 eller Sorterargatan
35 och såväl labb som godsmottagning är stängt.

