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Går det att få rent?

Lejon Kemi

Bild 1. Smutsigt bärställ i diskmaskin.

Bild 2. Smutsig ryggplatta till bärställ
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Bild 3. Smutsig del av bärställ.

Bild 4. Sotig, kontaminerad andningsapparat inuti en PPE diskmaskin
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Sot och rökgaser en hälsofara
Rökgaser och sot från bränder kan innehålla 100-tals hälsoskadliga ämnen beroende på
vad som brinner och under vilka förhållanden förbränningen sker.
• Mycket giftiga
• Giftiga
• Cancerogena
• Mutagena
• Reproduktionsstörande
• Hormonstörande
• Frätande
• Allergiframkallande
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Föroreningar från bränder svåra att tvätta bort utan materialskador
• Sot, olje- och fettlösliga föroreningar som t.ex. PAH och Dioxiner binds till vissa plaster,
gummin, målade och lackerade ytor och vissa syntetiska textilier

Rengöringen försvåras av att
• Lösningsmedel kan skada plaster, gummin, målade och lackerade ytor
• Starka alkalier kan orsaka frätskador och korrosion på metaller
• Temperaturer över 60o C kan ge upphov till materialskador speciellt på längre sikt
• Allt för höga spoltryck (högtrycksspolning) kan skada utrustningarna
• Endast lågskummande rengörande ämnen kan användas i PPE diskmaskiner
• Hänsyn till arbetsmiljön och yttre miljön begränsar vid val av medel (kemi) och metoder
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PPE Diskmaskiner är ombyggda storköksdiskmaskiner

Bild 5. Andningsapparater förbehandlas innan diskning
i PPE diskmaskin av barriärmodell från Wexiödisk AB

Bild 6. Bärselar till andningsapparater efter förbehandling i en
PPE diskmaskin från Electrolux Professional AB

Skillnader mot storköksdiskmaskiner är bl.a. ställningar i diskutrymmet, doseringspumpar och diskprogram.
6

Lejon Kemi

Rengöringsresultatet påverkas huvudsakligen av fem parametrar
1. Typ och halt av rengöringsmedel (kemi)
2. Tvättemperatur

2

1

3. Tvättid
4. Mekanisk bearbetning
5. Sköljning
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Faktorer som påverkar rengöringsresultatet i en PPE diskmaskin
1. Val av diskmedel (kemi)
2. Dosering av diskmedel – styrs av doseringspumpens kapacitet och av diskprogrammet
3. Diskvattentemperatur – styrs av diskprogrammet
4. Disktid – styrs av diskprogrammet
5. Mekanisk bearbetning – styrs av spoltryck + spolmunstyckenas utformning och placering i
maskinen i förhållande till diskgodset
6. Sköljning – vattenmängd, temperatur, spoltryck och spolmunstyckenas utformning och placering
7.

Tvättgodsets placering i diskmaskinen i förhållande till spolmunstyckena – påverkar mekaniska
bearbetningen från disk- och sköljvattenstrålarna.

8. Maskinhygien – Diskvattnets och diskutrymmets renhet påverkar diskresultatet
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Kontaminerat diskvatten

Kraftig skumbildning

Bild 7. Sotigt, kontaminerat diskvatten i en PPE diskmaskin
efter många diskomgångar av sotiga andningsapparater minskar
rengöringseffekten när diskvattnet blir mättat med föroreningar.

Bild 8. Rester av skummande rengöringsmedel och brandskum
kan ge upphov till kraftig skumbildning vid diskning i PPE
diskmaskiner och kraftigt minska spoltryck och därmed
rengöringseffekten.
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Rengöringsmedel och rengöringsmetod – alltid en kompromiss mellan olika krav
• Effektivt rengörande
• Säkert på material som skall rengöras
• Säkert ur arbetsmiljösynpunkt i alla led
• Miljövänligt (snabbt biologiskt nedbrytbart, acceptabelt låg ekotoxicitet)
• Acceptabel användningskostnad
• Lagringsstabilt
• Lätt att använda
• Konsistens, färg, lukt
• Lätt att tillverka
• Pris
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Att tänka på vid val av rengöringsmedel och rengöringsmetod
• Vad det är för sorts smuts som skall tvättas bort
• Typ av material (typ av tvättgods) som smutsen skall tvättas bort ifrån
• Mängd smuts som behöver tvättas bort
• Önskat rengöringsresultat (vad är tillräckligt/acceptabelt rent)
• Tvättmöjligheter (lokaler, el, vatten, avlopp, personal, utrustning, tid)
• Arbetsmiljö
• Yttre miljö
• Kostnader (personal, arbetstid, vatten, energi, rengöringsmedel etc.)
• Leveranssäkerhet
• Kvalitet
• Service
• Tillgänglighet
• Myndighetskrav
• Tillstånd m.m.
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Helheten avgör rengöringsresultatet
Bra rengöringsresultat kan endast uppnås genom att optimera alla parametrar som har betydelse för
rengöringseffekten så långt detta är praktiskt möjligt.

Detta kräver forskning, utveckling och samarbete
• Tillverkare av andningsapparater och andningsmasker
• Tillverkare av rengöringsmedel
• Tillverkare av PPE diskmaskiner
• Tillverkare av doseringspumpar
• Servicebolag för installation av doseringspumpar och program
• Räddningstjänster (brandkårer)

Resultat = Kemi + doseringspumpar + PPE diskmaskiner + diskprogram + utbildning + hantering
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Rengöringsresultat i PPE diskmaskiner med medel och program utvecklat av Lejon Kemi
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Bild 9. Andningsapparat efter förbehandling med koncentrerad FFE Cleaner
som sprejades på och fick verka i ca 3 minuter innan diskning i
PPE Diskmaskin i 20 minuter vi 60o C med 1 % FFE Cleaner.

Diagram 1. Halter av PAH på oanvänd andningsapparat, på kontaminerad
andningsapparat och på andningsapparat som förbehandlats och diskats
i PPE diskmaskin vid 60o C, under 20 minuter med 1 % FFE Cleaner.
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Rengöringsresultat på bärsele med medel och program utvecklat av Lejon Kemi
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Bild 10. Andningsapparat efter förbehandling med koncentrerad FFE Cleaner
som sprejades på och fick verka i ca 3 minuter innan diskning i
PPE Diskmaskin i 20 minuter vi 60o C med 1 % FFE Cleaner.

Diagram 2. Halter av PAH på oanvänd andningsapparat, på kontaminerad
andningsapparat och på andningsapparat som förbehandlats och diskats
i PPE diskmaskin vid 60o C, under 20 minuter med 1 % FFE Cleaner.
14

Lejon Kemi

Tvätt av andningsmasker i tvättmaskiner
• Effektivt
• Säkert
• Enkelt
• Praktiskt
• Arbetsbesparande
• Tidsbesparande
• Skonsamt
• Utmärkt resultat

Bild 11 och 12. Exempel på barriärtvättmaskiner som kan programmeras med Lejon Kemi
masktvättprogram med eller utan desinfektionssteg.
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Maskintvätt med tvättmedel, mikrofiberpåsar och masktvättprogram utvecklat av Lejon Kemi
• Skyddande tvättpåse i
mikrofibermaterial som bidrar till
rengöringen
• Tvättmedel speciellt utvecklat för
tvätt av andningsmasker

Bild 13. Tvättpåse i mikrofibermaterial

Bild 14. Tvättpåse och andningsmask

• Tvättprogram utvecklat för tvätt av
andningsmasker med eller utan
desinfektionssteg
• ca 1 timme 15 minuter tvättid
• Tvättemperatur 50o C
• 4 - 5 sköljningar i mycket vatten
• Torkning i torkskåp vid 50o – 55oC

Bild 15. Tvättpåse och andningsmask

Bild 16. Andningsmask inuti tvättpåse
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Resultat efter tvätt av sotiga andningsmasker i tvättmaskin
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Diagram 2. Analys av PAH i nanogram på rena masker (1-4) Bild 17. Sotiga andningsmasker innan tvätt
Kontaminerade masker (5-8) och på tvättade masker (9-12)

Bild 18. Andningsmasker efter tvätt
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Tvätt av brandskyddskläder med FPG Wash och vidareutvecklat tvättprogram
• Tvätt med Lejon Kemi FPG Wash som är ett flytande
tvättmedel utvecklat för tvätt av andningsmasker och
av larmställ samt textila brandskyddshandskar
• Vidare utvecklat tvättprogram för tvätt av kraftigt
kontaminerade brandskyddskläder
• Tvätt vid 60o C
• Längre tvättid
• Sköljning med varmt vatten (60o C) i första sköljsteget
• Tvätt och sköljning med hög vattennivå

= Tydligt bättre rengöringsresultat
Bild 19. Rökdykare efter övning i Oskarshamn, Sverige
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Halter av 16 olika PAH på larmställ innan och efter tvätt
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Diagram 3. Halter i nanogram (ng) av 16 olika hälsoskadliga och cancerogena polycykliska aromatiska kolväten (PAH) på larmställ innan och efter tvätt.

Observera att samtliga halter av PAH efter tvätt är mindre än de i tabellen angivna värdena. Observera att det angivna värdet efter tvätt är gränsen för
analysmetodens kännslighet. Värdena skall därför tolkas som att de kan uppgå maximalt till de angivna värdena men kan vara lägre än det angivna värdet för
proven från det tvättade plagget.
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JA, det går att få det betydligt renare genom att
1. Använda rengöringsmedel som är utvecklade och testade för tvätt av
andningsapparater, andningsmasker och brandskyddskläder
2. Använda speciellt utvecklade och optimerade disk- och tvättprogram avseende
• Dosering av rengöringsmedel
• Disk-, tvätt- och sköljvattentemperatur
• Disk- och tvättider
• Sköljning
3. Regelbunden service av PPE diskmaskiner, doseringspumpar och tvättmaskiner
4. Utbildning av berörd personal
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Företaget Lejon Kemi AB
• Svenskt företag bildat 2008
• Specialiserat på yt- och rengöringskemi
• 35 års erfarenhet av produktutveckling och tillverkning av
kemisk-tekniska produkter primärt till industrin
• Arbetar inom ett nätverk av samarbetspartners som tillverkar,
marknadsför och säljer produkter utvecklade av Lejon Kemi
• Över 10 års erfarenhet av utveckling av medel och metoder för
rengöring av andningsapparater, andningsmasker,
brandskyddskläder, brandslangar, fordon och annan utrustning
som används av brandkårer
• Tillverkning i Piteå i Sverige i en fabrik med god kapacitet och
hög flexibilitet samt med kvalitetssäkrings-system som borgar för
en hög och jämn kvalitet samt full spårbarhet i hela
produktionskedjan
• Återförsäljare i Sverige, Norge, Danmark, Slovenien och Island
• Lager i Hallstavik 10 mil norr om Stockholm

www.lejonkemi.se
E-mail: info@lejonkemi.se
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