ULV- VESISUMUTUKSEN KÄSIKIRJA
koonnut Aaro Seppälä

ULV- pienpisaratekniikka – monta
mahdollisuutta!
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ESIPUHE
ULV-tekniikka kehitettiin moskiittojen ja Tsetse- kärpästen torjuntaan 50- luvun puolivälissä. Hehtaarin
alueelle riitti 150- 300 ml torjunta-ainetta! Myöhemmissä mikroskooppisissa tutkimuksissa havaittiin,
että vain hienojakoiset 3 - 20 µm torjunta-ainepisarat tunkeutuivat hyönteisten vartalonosiin tai muuten
pystyivät tuhoamaan hyönteisiä. Tärkein oivallus oli tarvittavan nestemäärän ja pisarakoon optimointi ja
tekniikka, millä pisaranmuodostusta voitiin hallita. Nykyään tekniikka on yleisessä käytössä myös
sisätiloissa, mm. kasvihuoneissa, eläinsuojien hygieniassa ja viilennyksessä, betonivalun
kosteudenhallinnassa sekä sairaaloiden ilmateitse tapahtuvassa desinfektiossa (mm. Saksa, Englanti).

Nimitystä ULV (Ultra Low Volume) -tekniikka käytetään nestemäisten aineiden levitysmenetelmistä,
joiden avulla voidaan tasaisesti kattaa 10.000 m³:n alue alle viidellä litralla ainetta. Tämä on mahdollista
vain siten, että aine saatetaan aerosoliksi = sumuna ilmassa olevia pieniä nestepisaroita, jossa on
paljon pieniä, jokseenkin saman kokoisia pisaroita. Nimitystä ”hienojakoinen aerosoli” käytetään silloin
kun nestepisaroiden läpimitta on alle 25 µm.
Hienojakoisissa aerosoleissa on lukuisia hyviä ominaisuuksia saneerattaessa ”hajakuormitteita”, hajuja,
tauteja aiheuttavia eliöitä sekä erilaisten kostutus-, pinnoite- ja suoja-aineiden tasaisessa levityksessä.

Vahinkosaneerausala on käyttänyt ULV-tekniikkaa hajunpoistossa,
desinfektiossa ja kloridi- ionisaneerauksessa menestyksellisesti jo yli
20 v. ajan Suomessa. Paikallisten tutkimusten puuttuessa se on
kohdannut vastatuulta asiaan perehtymättömien taholta. On myös
erityisen tärkeää ymmärtää hajunpoisto- ja desinfektiokäytäntöjen ero!
Kuva: RAPSU-hanke

Juuri valmistunut RAPSU- hanke: ”Rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinta
vesisumutusmenetelmällä” tukee ULV- vesisumumenetelmän käyttökelpoisuutta, avaten sille uusia
mahdollisuuksia. Odotukset monien hyviksi käytännöiksi todettujen menetelmien lopullisesta
läpimurrosta terveyden, turvallisuuden ja tuottavuuden hyväksi ovat toiveikkaat!

Aaro Seppälä
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PIENPISARATEKNIIKKA, ULV

ULV- menetelmissä vesi saatetaan sumuksi, jossa on paljon pieniä, jokseenkin samankokoisia pisaroita.
Tällaisella aerosolisumutusmenetelmällä on mahdollista käsitellä pieniä ja suuria tiloja vähäisellä
työmäärällä ja nestemenekillä. Pienpisaratekniikkaa on jo vuosia käytetty saneerausalalla mm.
seuraavissa toimenpiteissä:


Vahinkosaneeraus, hajunpoisto ja desinfektio, ilmateitse.



Pintojen kostutus ennen purkumenetelmiä; asbesti- ja villaeristeet jne.



Pölynsidonta- ja kapselointiaineiden levitys IV-kanaviin ja rakenteisiin



Mikrobivaurioiden jälkeinen pölyttömäksi ja hajuttomaksi siivous, ”ilmanpesu”



Haisevien yhdisteiden hapettaminen pinnoilta ”VOC- saneeraus”



Eläinsuojien tautisaneeraus

Pisarakoko


1 millilitran nestettä sisältävän pisaran pinta-ala on 5 cm².



1 ml nestettä muutettuna 5 µm aerosoleiksi = 1.9 miljardia pisaraa



1,9 mrd pisaran yhteenlaskettu pinta-ala = 6000 cm²



Ultrapienet pisarat pystyvät tunkeutumaan pieniinkin rakoihin ja koloihin.



Etenkin alle 20 µm pisarat tunkeutuvat homesienen ulkopinnan läpi ja tehoavat näin paljon
paremmin kuin suuret pisarat, jotka jäävät homesienen pinnalle.



Pienet pisarat leijailevat kauemmin kuin suuret pisarat ja pystyvät siten leviämään ilmavirtojen
mukana kaasun tavoin ja samalla tavoin kuin epäkohdat, joita ollaan poistamassa.



Esim. 10 µm pisara laskeutuu tyynessä huoneilmassa 3 metriä 17 tunnissa
Taulukko; Pisarakoko ja sen vaikutus laskeutumisaikaan

Pisaran halkaisija (μm)

Laskeutumisaika, 3 m huonekorkeus

1

28 h

10

17 h

25
100

4 min
11 s
3

ULV- VESISUMUTUKSEN KÄSIKIRJA
koonnut Aaro Seppälä

1. Hiukkasmaisten ja kuitumaisten epäpuhtauksien poisto ilmasta,
”ilmanpesu” (Viite: RAPSU-HANKE)
Teollisuudessa vesisumutusmenetelmä on yleisesti käytössä sitomaan hienojakoista pölyä ilmasta.
Rakennustyömailla sumutusmenetelmää voidaan hyödyntää pölyävän työvaiheen jälkeen tilan
nopeampaan ilman puhdistukseen ennen seuraavaan työvaiheeseen etenemistä. Vesisumutekniikka
soveltuu hyvin myös tilojen viimeistelyyn loppusiivouksen ensimmäisessä vaiheessa ennen
toimintakokeita nopeuttaen tilojen käyttöönottoa. Käytännössä rakennustyömaalla vesisumutus
toteutetaan sumuttamalla hienojakoista vesiaerosolia sähkökäyttöisellä kannettavalla sumuttimella,
jonka jälkeen vesipisarat ja pöly muodostavat suurempia hiukkasia ja laskeutuvat alas. Purkutöissä ja
varsinkin ulkotiloissa käytetään suuria, pyörälliselle alustalle rakennettuja aksiaalipuhallin-/sumuttimia.
Ihanteellinen pisarakoko ja kostutusveden määrä vaihtelee ulko- ja sisäkäytön välillä huomattavastikin.
(toim. huom. )

Vesisumutuksen hiukkasten poistomekanismien vuoksi menetelmä soveltuu parhaiten pienehköihin (alle
3

60 m ), muusta työmaa-alueesta osastoituihin tiloihin, joissa on pieni ilmanvaihtuvuus (ks. tarkemmin
kohta Mitoitus). Koska Suomessa käytettävissä alipaineistajissa ja mekaanisesti suodattavissa
ilmanpuhdistajissa on kosteudelle herkähköt HEPA- suodattimet, vesisumutekniikkaa on käytettävä
mieluiten eri työvaiheena, jotteivat HEPA- suodattimet vaurioidu ilman korkeasta kosteuspitoisuudesta
(toim. huom.). Sumutuksessa käytetään huoneenlämpöistä vettä, ellei laitteiston käyttöohjeissa toisin
mainita.

Käytettävän

veden

tulee

olla

puhdasta,

vähintään

juomavesilaatuista

vettä.

Sumutuksessa on vältettävä seisoneen veden käyttöä mahdollisen Legionella- tms. -mikrobikasvun
varalta (vettä voi otsonoida tämän estämiseksi; toim. huom.).

Laitteistokohtaisia säätöjä tehtäessä on huomioitava, että suuremmalla sumun pisarakoolla saavutetaan
parempi

rakennuspölyn

puhdistusvaikutus

(hajunpoistomenetelmissä

kevyeen,

rakenteeltaan

huokoiseen pölyyn saadaan esim. hajunmuokkaus- tai hapettava vaikutus pienellä pisarakoolla
toim.huom). Laitekohtaisesta käyttöohjeesta selviää veden virtaus ml/min. Joidenkin laitteiden ohjeissa
on myös esitetty keskimääräinen pisarakoko.
SUMUTUSVOLYYMIN MITOITUS ILMANPUHDISTUKSESSA (Viite: RAPSU- HANKE)
Vesisumutuksen ilmanpuhdistusvaikutus kestää vain sumutuksen ja hiukkasten poistuman ajan.
Menetelmän puhdistusvaikutus puhtaan ilman tuottona ilmaistuna on vakio, mutta puhdistuma riippuu
tilan koosta ja ilmanvaihtuvuudesta. Myös käytetyllä veden määrällä on merkitystä.
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Kooltaan 10 – 60 m kokoisissa tiloissa, joissa ei ole merkittävää ilmanvaihtoa, vesisumutuksen puhtaan
3

ilman tuotoksi on tyypillisesti raportoitu 4 - 30 m ilmaa / l vettä. Tilan koko vaikuttaa vesisumutuksen
puhdistus-vaikutukseen siten, että pienemmässä tilassa pölypitoisuuden alenema on suurempi kuin
3

isommassa tilassa. Käytännössä sumutusajaksi suositellaan alle 60 m kokoisissa tiloissa muutamia
3

minuutteja sumutuslaitteiston veden tilavuusvirrasta riippuen. Esimerkiksi 30 m kokoisessa tilassa vettä
3

voidaan tavallisesti sumuttaa ilmaan n, 0,5 l pintoja kastelematta. Vastaavasti 60 m tilassa vettä voidaan
käyttää n.1 l. Optimaalinen sumutuksen kesto on määritettävä tilakohtaisesti tarkkailemalla visuaalisesti
pintojen kastumista. Sumun kantautumista ja törmäysvaikutusta voidaan lisätä puhaltimilla (toim. huom.).
ULV- MENETELMÄ EI KOSTUTA LIIKAA (viite: RAPSU-HANKE)
3

Vesisumutuksen aiheuttama kosteuskuorma on vähäinen. Laboratoriokokeissa (V = 27 m ) ilman
suhteellisen kosteuden nousu kahden minuutin vesisumutusten (käytetty vesimäärä keskimäärin 0,5 l)
aikana oli suhteellisen maltillista, noin 40 %. Pinnat eivät kastuneet. Sen sijaan neljän minuutin sumutus
(käytetty vesimäärä keskimäärin 0,9 l) jätti vallinneissa oloissa pinnat märiksi näytteenoton loppuun asti.
3

Silti ilman suhteellinen kosteus jäi korkeimmillaankin alle 90 %. Kenttäkohteissa (V = 30–175 m ) vettä
sumutettiin työskentelytilaan sen koosta riippuen kahdesta neljään minuuttia, jolloin veden määrä oli
isoimmissa tiloissa suurimmillaan 0,9 l. Pinnat eivät kastuneet yhdessäkään kohteessa.
Ilman suhteellinen kosteus nousi hetkellisesti korkeimmillaan 40 %, ja suurimmaksi kosteudeksi mitattiin
noin 80 %. Kosteus alkoi alentua sumutuksen jälkeen nopeasti takaisin lähtötasolleen.
Laboratorio- ja kenttätulokset osoittivat, että vesisumutus tehostaa erityisesti hienojakeisemman pölyn
poistamista huoneilmasta. Sumutuksen puhdistusvaikutuksen havaittiin kuitenkin kestävän vain
sumutuksen ja sen laskeuman ajan.

KOSTEUS- JA MIKROBIVAURION KORJAUSTYÖN VIIMEISTELYSIIVOUS (Viite: ASTQ Academy)
Viimeistelyvaiheessa vesisumua voidaan käyttää ”ilmanpesussa”. ULV- sumutuksen jälkeen laskeutunut
pöly on siivottavissa pinnoilta. Siivous kohdistuu vapaisiin pintoihin kuten lattia- ja tasopintoihin,
kalusteisiin, kosketuspintoihin, pystysuoriin pintoihin sekä kattopintoihin. Puhdistusmenetelmän (kuiva,
nihkeä, kostea, märkä, pesu) valinnassa huomioidaan pintamateriaali. Esimerkiksi lattianpinnat voidaan
puhdistaa imurilla tai mopilla. Imuroinnissa käytetään keskuspölynimuria tai M tai H- luokiteltua
rakennusimuria. Joissakin M- ja H- luokitelluissa imureissa on märkävalmiuden myötä kosteuden
kestävät suodattimet. Mahdollisen puhtaustasoluokituksen mukaisesti luovutusvalmiit tilat merkitään
esim. P1- luokkaan "pölyttömäksi siivottu tila" -merkinnällä (RT 07-10946).
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Toimintakoevalmiissa tiloissa siivotaan aina sen jälkeen, kun on suoritettu pölyäviä töitä. Kovat ja sileät
pinnat puhdistetaan nihkeäpyyhinnällä mikrokuituisilla mopeilla ja liinoilla.
Vesisumutusmenetelmän etuna on pienempi vesimäärän ”väljän veden” käyttöön verrattuna, ja siten
kuivuminen ja siivoaminen ovat selvästi nopeampia. Ilmanpesu puhtaalla vedellä soveltuu myös
mikrobivauriokohteiden korjausten hajua poistavaan viimeistelysiivoukseen, varsinkin kun haetaan
turvallista vaihtoehtoa otsonoinnille. Hajunpoisto-vaikutusta haettaessa voidaan käyttää hapettavia
menetelmiä alkaen otsonivedestä.

Pintajännityksen alentaminen Viite: Microbe Control Finland
Tietyillä hiukkasilla (esim. silikaattimineraalit/asbesti) on suuri pintajännitys, jolloin pelkän veden
kostutuskyky on huono. Tätä ominaisuutta voidaan parantaa huippuluokan tensidillä – PP Agentilla.
PP-Agent on uudentyyppinen veden pintajännityksen poistamiseen kehitetty orgaanisten pinta-aktiivisten
aineiden seos. Tuote ei sisällä natriumsuoloja eikä saippuoita. Jäämien määrä on minimaalinen. PP-Agentin
ansiosta veden pintajännitys alenee merkittävästi, jolloin vesi tunkeutuu tehokkaasti syvälle kasteltavaan
materiaaliin. Käyttö on taloudellista, sillä sen ansiosta säästyy huomattava määrä kastelu- tai sammutusvettä.

Veden säästö voi olla jopa 60 % kohteesta, materiaaleista ja tekniikasta riippuen. Tuotteen käyttö säästää aikaa
ja energiaa sekä vähentää valumien syntymistä. PP-Agent on täysin veteen liukeneva. Se on helposti ja nopeasti
hajoava, EU:n ympäristönormit täyttävä ekologinen tuote.
(Viite: Microbe Control Finland Oy:n esite)
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2. Hajunpoisto vesipohjaisilla hajunpoistoaineilla
(Viite: Doc. Alvin Ronlan, tutkimusjohtaja, Alron Chemical Co AB, Ruotsi)

Hajuaisti
Ihmisen

hajuaistimukset

hajuaistinepiteelissä.

käynnistyvät

Siellä

on

nenäontelon

miljoonia

limakalvon

hajuaistinsoluja,

reseptorisoluja, jotka välittävät hajuviestit aivoihin. Jo muutaman
kymmenen solun herkistyminen riittää tuottamaan aistimuksen.

Hajuelin
100 miljoonaa
reseptorisolua

Hajuaistin herkkyydessä on suuria eroja ihmisten välillä. Ihmisen
hajuaisti on moniin eläimiin ja hyönteisiin verrattuna huono. Silti me
pystymme

erottamaan

2000-4000

erilaista

tuoksua.

Nenäontelo

Kuitenkin

ihmisnenä on 1000 kertaa herkempi kuin kemialliset menetelmät.
Hajuradan neuronit päättyvät isoaivojen kuorikerroksen hajualueelle,

Hajuaineet kulkeutuvat
hengitysilman mukana

joka on osa tunne-elämää säätelevää keskusta.

Hajunpoistomenetelmät TOP 10

1. Fysikaalinen hajunpoisto purkamalla, materiaalit vaihtamalla (rajapinnat: ULV- käsittely)
2. Fysikaalinen hajunpoisto ilmastoimalla, tuulettamalla, pesemällä (hapettavilla ja hajua muokkaavilla)
3. Fysikaalinen hajunpoisto; (kostutus, ULV/ esim. PP-Agentti) lämmitys/jäähdytys
4. Hajottaminen kemiallisesti hapettamalla (ULV)
5. Hajun muokkaaminen (ULV)
6. Hajun laimentaminen ilmasta; ilmanpuhdistimet, ionisointi, ULV
7. Hajottaminen mikrobiologisesti (ULV)
8. Hajottaminen otsonoimalla (myös otsonivesi/ULV)
9. Hajun estäminen, desinfektio (ULV)
10. Hajun kapselointi, sisäänrakentaminen, pinnoittaminen (ULV)

ULV- tekniikka soveltuu useimpiin JVT- alalla käytettäviin hajunpoistomenetelmiin!

Hajunpoistossa on käytettävissä neljää ULV- tekniikkaan perustuvaa pääperiaatetta:
A) Hapettava, B) Hajun muokkaus, C) Hajujen ennalta estäminen
D) Mikrobiologinen hajunpoisto ja E) Hajujen kapselointi
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Hapettavassa hajunpoistossa käytetään sähkö- tai paineilmakäyttöisiä ULV- sumuttimia, esim.
sähkökäyttöiset B&GMicrojet, Curtiss Hurricane, paineilmakäyttöinen Pfalz. HUOM. hajunpoistossa
käytetään pienempää pisarakokoa, kuin pölynhallinassa! Poikkeuksena pintojen kostutus (tarvittaessa)
runsaalla tehoainemäärällä, esim. pintojen VOC- saneeraukset.
Hajunpoistovaikutus kohdistuu sekä ilmaan (ilma puhdistuu haisevista yhdisteistä), että pinnoille.
Pienpisarat pilkkoontuvat osittain törmätessään pintoihin, kapillaarivoimat vetävät ne pinnan huokosiin.

Tarvittaessa käsittely voidaan ulottaa myös helppopääsyisiin rakenteisiin. Muut (vaikeapääsyiset)
rakenteet voidaan käsitellä kuivasavumenetelmillä, joissa veden tilalla kantoaineina ovat alkoholit.
(Maxox PF, Penetrox PF, Kuiva Hapettava hajunpoistoaine, Kuiva Hajunmuokkausaine). Pieni
pisarakoko ja kantoaineen lämpöominaisuudet estävät kondensoitumista paineisissa olosuhteissa, kuten
eristekerrokset. (ks, ”Hapettavan Hajunpoiston käsikirja”)

A) Hapettavat vesipohjaiset hajunpoistoaineet:
Odox; ”karkeampaan” käyttöön, lyhyt vaikutusaika n. 12 h. Homeen, mädän ja kalanhajut, savunhaju
Penetrox S; tunkeutuminen parempi, vaikutusaika huokosissa haluttaessa yli 2 vkoa. Homeenhaju
VOC:t, savunhaju
Oxydes (uutuus) mikrobikasvun ja erilaisten värjäytymien puhdistukseen, myös ULV-levityksellä
B) Vesipohjaiset (”märkä-”) hajunmuokkausaineet:

Citrus; Tavanomaiset Palo- ja savuvahingot, tupakanhaju
Männynhavu; Kevyehköt savunhajut, jätehuone, kalma
B.O.C.; Yleishajunpoisto: viemäri, jätehuone, kalma, pilaantunut liha, palanut kumi
Green; kevyet hajuvahingot (lehtivihreän tuoksu)
Omena; yleishajunpoisto, monipuolinen (myös lisähajusteena esim. painepesussa)
Appelsiini; yleishajunpoisto appelsiinin luonnonuute
C) Mikrobiologiset hajunpoistoaineet

Bio-Fresh, Tripple Action; luonnonmukainen, ympäristönmyötäinen hajunpoistoaine. Sisältää mikroorganismien itiöitä, jotka aktivoituvat orgaanisen jätteiden ja kosteuden vaikutuksesta ja hajottavat
haisevat yhdisteet hajuttomasti, sisältää luonnonmukaista hajunmuokkausainetta B.O.C.;
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Bio-Tech- sarjan käyttökohteita: kalmasaneeraus, orgaanisten aineiden pilaantumisvahingot,
viemärivahingot, virtsanhajut, öljyläikkymät


Sisältää yhdistelmän mikro-organismeja, stabiloituja entsyymejä ja biologisesti
hajoavia hajusteita



Toimivat hyvin sekä akuutissa, että pitkä-aikaisessa hajujen hallinnassa.



Tyypilliset orgaaniset jätteet, läikkymät ja tahrat, kuten maito, oksennus, ulosteet, virtsa, veri jne.



Entsyymit ja hajuste tuovat ensiavun hajottamalla ja muokkaamalla jo muodostuneita
pahanhajuisia hajoamistuotteita.



Mikro-organismit tekevät varsinaisen hajunpoistotyön estämällä haisevien yhdisteiden
muodostumista.



Liuoksen bakteerit valtaavat hajuja aiheuttaneiden bakteerien elintilan.



Kemialliset desinfektioaineet sen sijaan tappavat kaikki mikrobit.

D) Kapselointi- ja pinnoiteaineet (ULV levitys + pinnoitusmenetelmät)
Kanavapinnoite; Väritön hajujen ja pölyn hallintaan tarkoitettu erikoisaine
ilmanvaihtokanaville. Sitoo ja kapseloi pölyä, kuitu- ja nokijäämiä. Käytetään
usein palonhajujen kapselointiin.
BioSeal, GrafoSeal, AsbestBinder; akrylaattilateksipohjaiset, hyvin tunkeutuvat tuotteet
huokoisten pintojen pölynsidontaan ja kuitupölysaneerauksiin.
Pintojen puhdistukseen tämän tuotesarjan BioWash (voidaan levittää myös ULVvesisumutekniikalla).
(Diffuusioavoimeen pinnoitukseen ruiskutettava/telattava GrafoTherm ja BioRid)
BioRid® kipsilevyn
käsittelyssä
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DESINFEKTIO JVT- ALALLA Viite: Claude Blackburn, Restorative Drying/ASTQ Academy
Desinfektiolla rajataan vahinkoa, ennalta ehkäistään hajuja sekä vähennetään työn aiheuttamia riskejä
työturvallisuuslain hengessä. Saneerattava alue eristetään osastointimenetelmällä ja alipaineistetaan.
Tarvittaessa käsitellään nopeasti kaikki märät materiaalit tilanteisiin valikoidulla desinfektioaineilla,
esim. peroksideilla tai otsonivedellä. Sitten poistetaan pilaantuneet materiaalit ja ilmankosteutta
alennetaan kuivaimilla, samalla puhdistaen ilmaa ilmanpuhdistajilla. Useimmat vauriomikrobilajeista
eivät kasva ilmankosteuden ollessa alhainen. Ne kasvavat huonosti olosuhteissa, joissa on nopea
ilmavirtaus tai jopa vain tehokas ilmastointi.
Vesivahingon yhteydessä esiintyvät mikrobit voivat vahingoittaa rakenteita ja irtaimistoa vahingon tai
pitkään vallinneen korkean ilmankosteuden seurauksena. Pieni ”puhdasvesivesivahinkokin” voi johtaa
massiiviseen korjausrakentamiseen, mikäli mikrobit ovat viivyttelyn takia saaneet tukevan otteen.
Sienet eivät yleensä idä materiaalien ollessa kuivia ja kun ilman suhteellinen kosteus on alle 60 %.
Ne aktivoituvat, jos materiaalit kastuvat ja/tai ilmankosteus nousee. Vaikka mikrobikasvua voidaan
rajoittaa desinfektiolla, kasvun ilmestyminen uudelleen estetään vain puuttumalla kasvulle otollisiin
olosuhteisiin, kosteus, ravinteet, lämpötilat, ilman vaihtumattomuus jne.

Kemialliselle käsittelylle on vaihtoehtoja Viite: Heylo GmbH/ASTQ Academy
Myös aggressiivisilla” ilmanpuhdistajilla voidaan hallita mikrobeja, pölyä ja hajuja. Hiukkaset kerätään
puhaltamalla ilmaa laitteessa olevien perättäisten suodattimien läpi. Eräissä ilmanpuhdistajissa on
mahdollisuus käyttää aktiivihiilisuodatinta tai uudentyyppistä Nanosuodatinta, jotka poistavat
sisäilmasta toksiineja ja muita haisevia kaasumaisia yhdisteitä. Mitä suurempi hiilen pinta-ala ja massa
ovat, sitä tehokkaammin se toimii. Yksi gramma aktiivihiiltä imee jopa 2000 neliömetrin pinta-alalla
kaasumaisia hajumolekyyleja itseensä. Tämä on uusi tapa vaihtoehdoksi kemialliselle käsittelylle!
Usein riittävä ilman mikrobiologinen puhtaus
aikaansaadaan HEPA 13 tai 14 – suodattimilla;
erotusaste on vähintään 99,97- 99,997 %.
AKTIIVIHIILI

HEPA

On huomioitava, että kosteissa olosuhteissa jonkin
aikaa seissyt käytetty HEPA- suodatin saattaa levittää
itiöitä seuraavaan työkohteeseen.
Erityiset kuivausalan HEPA- suodattimet eroavat normaaleista märkälujuutensa ansiosta.
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Riskikartoitus Viite: Claude Blackburn/ASTQ Academy
Korjaustyöntekijöiden ja sivullisten suojaamiseksi tehdään riskikartoitus. Ammattitaitoinen saneeraaja
hallitsee työmaan suojauksen, puhdistuksen, hajujen hallinnan, desinfektion, purkutyöt, jätteiden
käsittelyn, kuivausprosessin sekä oman ja sivullisten terveyden varjelemisen. Itiöiden lisäksi useat
mikrobilajit erittävät toksiineja tai muita kaasumaisia yhdisteitä vauriokohtia purettaessa ja
puhdistettaessa. Tilojen käyttäjille tulee kertoa, että olosuhteet paikan päällä voivat olla vaaraksi
terveydelle. Ihmisiä ei kuitenkaan saa pelotella.
Vastuulisesti toimiva saneerausliike välttää vakavia vastuuongelmia suunnittelemalla ja
dokumentoimalla työkohteen sekä aina varmistumalla, että se on täysin kuiva ja pölyt poistettu ja
jälkisiivous huolellisesti suoritettu ennen työmaan luovuttamista. Ja tästä laaditaan asianmukainen
pöytäkirja.

DESIFEKTION TARPEELLISUUDSTA, TUKES:IN KANNANOTTO:
”Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa julkisten tilojen desinfiointiaineiden käytöstä
vastaavia henkilöitä varmistamaan, että sekä erilaisten pintojen että ihon desinfiointiin
käytetään vain valmisteita, joiden tehoaineet ovat EU:ssa sallittuja. Lisäksi valmisteiden käytön
kussakin kohteessa on oltava tarkoin ennalta harkittua ja selkeästi ohjeistettua.
Desinfioivien ja antimikrobisten valmisteiden käyttö on yleistä paitsi sairaaloissa ja terveydenhuoltoon
käytettävissä tiloissa, myös päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisissa hoitolaitoksissa. Biosidisia aineita
sisältävien valmisteiden käyttö kussakin tilassa tulee kuitenkin harkita tarkoin, ja tarpeetonta käyttöä on
vältettävä. Näin vältytään turhalta kemikaalialtistukselta.
Tukesin havaintojen mukaan desinfiointiaineiden myyntiväittämät ja mainokset antavat usein
harhaanjohtavan kuvan valmisteen turvallisuudesta. Tuotetta saatetaan markkinoida esimerkiksi
ympäristöystävällisenä, vaikka sen tehoaine on luokiteltu erittäin vaaralliseksi ympäristölle. Epäselvissä
tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä myyjään ja tiedustella, mitä biosidisia tehoaineita tuotteessa on,
ovatko ne sallittuja EU:ssa sekä millaisia haitallisia ominaisuuksia valmisteella mahdollisesti on.
Kemikaalilain mukaan valmisteita myyvät yritykset ovat vastuussa myymistään tuotteista. Yrityksillä on
velvollisuus olla selvillä myymiensä tuotteiden säädösten mukaisuudesta, terveys- ja
ympäristövaikutuksista sekä käyttöturvallisuudesta.
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Suihkutettavia PHMB-valmisteita ei suositella käytettäväksi lainkaan sisätiloissa
Parhaillaan EU:ssa valmistellaan riskinarvioita toisesta, näissä valmisteissa edelleen käytettävästä
aineesta, kirjainlyhenteellä PHMB. Aineesta käytetään muitakin nimiä. Tämän arvion seurauksena sen
käyttöä tiettyihin desinfiointitarkoituksiin saatetaan rajoittaa. Tällä hetkellä on jo tiedossa, että PHMB:tä
sisältävien, suihkutettavien valmisteiden käyttö saattaa aiheuttaa haitallisen hengitystiealtistumisen,
mikäli ei suojauduta käyttöohjeessa esitetyllä tavalla. Tästä syystä Tukes suosittelee, ettei tällaisia,
erityisesti suihkutettavia valmisteita käytettäisi lainkaan sisätiloissa. Lisäksi aine on luokiteltu ihoa
herkistäväksi. EU:ssa valmistellaan parhaillaan riskinarvioita useasta desinfioivasta biosidistä. Arviointi
mm. alkoholien ja eräiden hapettavien aineiden käytöstä desinfiointivalmisteissa on meneillään.
Tukes kehottaa tiloista vastaavia varmistamaan myös, että kaikki muutkin tiloissa toimivat, kuten
siivous- ja rakennussaneerausyritykset, käyttävät biosidivalmisteita vain todella tarvittaessa. Tällöinkin
niiden tulee olla viranomaisten sallimia ja mahdollisimman haitattomia.
Käytettäessä desinfiointiaineita julkisissa tiloissa, on


arvioitava perusteellisesti antimikrobisten aineiden käyttötarve kussakin kohteessa



selvitettävä, riittääkö pelkkä vesi tai laimea pesuaineliuos kohteen puhdistukseen



luettava aina valmisteiden käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät ja noudatettava niitä



tiedusteltava tarvittaessa myyjältä, tuotteen tehoaineista ja niiden haittaominaisuuksista



pidettävä huoli, että desinfiointipisteet on varustettu ohjeilla käsien pesemisestä ennen
desinfiointia



vältettävä PHMB:tä sisältävien, suihkutettavien valmisteiden käyttöä



varmistettava, että mahdolliset muut tiloissa toimijat käyttävät vain valmisteita, joissa on kunkin
käyttötarkoituksen mukaisesti sallittuja tehoaineita



tiedotettava tilan käyttäjää desinfiointiaineen käytöstä ja siihen liittyvistä mahdollisista
varoajoista.” Viite: Tukes. Lisätietoja Tukesin sivuilta: www.tukes.fi

Kommentti:
Saneerausalalla on suuri määrä tilanteita, joissa desinfektio, desinfioiva puhdistus, hajunpoisto ja
haitta-aineiden hallinta ovat perusteltuja tai jopa välttämättömiä. Järjestäytynyt saneerausala reagoi
nopeasti viranomaisten ohjeisiin. Vastuulliset tavarantoimittajat vetivät ”Kohuttuja” tehoaineita sisältävät
tuotteet (mm. PHMB, PHMB) heti pois markkinoilta Tukesin ohjeiden mukaisesti. Hyväksyttyjä
kemiallisia valmisteita käytetään perustellusti harkiten ja yhdessä viranomaisten ja tutkijoiden kanssa
menetelmiä kehittäen. Vain koulutetut ja sertifioidut yritykset osaavat turvallisesti suorittaa tällaisia
käsittelyjä. (Vahinkoalan Auktorisointiryhmän VAR auktorisoimat JVT-liikkeet www.vahinkopalvelut.net
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2. Desinfektio pienpisaratekniikalla Viite: Alvin Ronlàn
”Tehokas menetelmä biologisesti likaantuneen sisäilman, rakenteiden ja pintojen puhdistukseen ja
desinfektioon” Artikkeli on julkaistu RenhetsTeknik- lehden numerossa 4/2004: ”Rakennuksen
biologisesti likaantuneiden ja vaikeapääsyisten osien, suurten pintojen ja sisäilman desinfiointi ja
sterilointi on perinteisin menetelmin ollut vaikeaa, epävarmaa ja aikaa vievää. Käytetyin ja tunnetuin
menetelmä on ollut kaasutus formaliinilla (formaldehydi). Formaldehydiä epäillään syöpää aiheuttavaksi
aineeksi ja lisäksi se on mahdollinen allergeeni. Sitä jää myös aina käytön jälkeen kohteeseen, mikä voi
rajoittaa sen käytettävyyttä rakennuksissa. Lukuisia kertoja on myös yritetty desinfioida suuria
rakennuksia otsonilla tai klooridioksidilla. Tulos on kuitenkin aina ollut pettymys. Syynä tähän on mm. se,
että kaasu ei pysty tunkeutumaan huokoiseen materiaalin kyllin tehokkaasti, varsinkaan normaalissa
ilmanpaineessa.”
TUTKIMUS (Viite Finn Langvad, Bergenin yliopisto)

Ilmateitse ULV- tekniikalla suoritettava desinfektio saavuttaa kohteet tasaisesti ja tarkemmin, kuin
pyyhintä-, sively- tai matala-painesumutuksella tehty. Desinfektioaineiden annostus ja käytettävän
määrän optimointi on yleisin peruste ULV-tekniikan käyttöön.
Kuva:
Vasemmanpuoleisella agarlevyllä on nähtävissä runsaasti uusia
Penicillium sp.–pesäkkeitä ennen käsittelyä. Oikeanpuoleisella levyllä
ei näy enää yhtään kasvustoa sen jälkeen kun itiöt on käsitelty
Penetrox S -sumutteella. Kuva: Finn Langvad

Ehdoton edellytys desinfektiolle on, että ymmärretään sen rajoitukset: (Viite: ASTQ Academy)


käsittely ei korvaa muita korjaus- tai puhdistustoimenpiteitä; se tehdään viimeistelynä
puhdistettuun kohteeseen



tehdään

käsittelyn

työsuunnitelma;

tiedottaminen,

asianmukaiset

luvat

ja

ilmoitukset,

varotoimenpiteet, suojaukset, laite- ja kemikaalitarkistukset, aineiden käyttöturvallisuusasiakirjat
ja -ohjeet, suojautuminen, varoajat, jälkipuhdistukset, tuuletus jne.


käsittelystä tehdään dokumentti, jossa ilmoitetaan mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta.
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Jopa parhaat desinfektioaineet ovat tehottomia, mikäli niitä käytetään väärin!

Aineiden tulee saavuttaa kohteensa ilman, että ne menettävät tehoaan matkalla. Alron on paneutunut
aineiden soveltamiseen erityisille levitysmenetelmille, kuten ULV- sumutus ja matalapainesumutus.
Huolellinen puhdistus on ensimmäinen tärkeä vaihe desinfektiota, sillä kaikki desinfektioaineet toimivat
huonosti likaisilla pinnoilla. Toisaalta pelkkä puhdistus ei riitä kontaminoituneiden rakenteiden purkutyön
jälkeen.
Jos rakennuksessa on havaittu vaarallisia/haitallisia mikro-organismeja,
niin tarvittavaa 100 000- kertaista (5–log) elinkykyisten mikrobien määrästä)
vähennystä

ei

voi

saada

aikaan

pelkän

puhdistamisen

avulla,

puhdistuskertojen toistamisesta huolimatta! (Viite: Alvin Ronlàn)
Huuhtelu/pinnoille jättäminen?

Joissain tapauksissa pintoja tai rakenteita ei huuhdota puhdistuksen jälkeen tehtävässä pinnoituskäsittelyssä (BioRid- pinnoitus, ks. erillinen ohje), jolloin tehoaineet jäävät aktiivisiksi. (S&BD, BioWash).
Pinnat, jotka ovat suoraan kosketuksissa ruuan tai ihmisten kanssa tulee aina huuhdella käsittelyn
vaikutusajan jälkeen. Toimenpiteet tulee sopia tapauksittain ja niistä on tiedotettava tilojen ylläpidosta
vastaaville ja muille asianomaisille.

HUOM! ULV-menetelmillä levitettävät valmisteet on tarkoitettu vain ammattimaiseen käyttöön, koulutetun
henkilöstön toimesta!

Käytön edellytyksenä ovat maahantuojan hyväksymät levityslaitteet sekä

henkilökohtainen suojavarustus. ULV sumutuksen yhteydessä käytettävä kemikaalisuojahaalaria, luokka
4/5/6 sekä puhallinmoottorilla varustettua kokonaamaria tai huppua, suodatin A2/P3, suojauskerroin
tilanteesta riippuen 100 - 1000. Matalapainesumuttimella levitettäessä naamiomalliset suojalasit sekä P3
luokan hengityksensuojain. Suojakäsineinä nitriilikäsineet.
(lisää kohdassa turvallisuus, henkilökohtainen suojautuminen)

ULV- vesisumutuksessa käytettävät desinfektioaineet
Menetelmään sovelletaan kahta peruskäytäntöä:

A) hapettava desinfektio B) Kvatteihin perustuva desinfektio.hapettavat desinfektioaineet
(myös hapettava hajunpoistovaikutus)

14

ULV- VESISUMUTUKSEN KÄSIKIRJA
koonnut Aaro Seppälä

ECA (Elektrokemiallinen aktivointi)- liuos, alikloorihapoke, valmistetaan paikan
päällä elektrokemiallisesti natriumkloridista; ei varsinaisia jäämiä, (pieni määrä ruokasuolaa).
Toucan-Eco, alikloorihapoke; 50 - 80 ppm (valmistuslaite, johon annostelaan vesijohtovesi
ja 10 - 30 mg ruokasuolaa) ks. www.toucan-eco.fi ECA- liuos vastaa EN1276 Disinfectant
Regulations- normin vaatimuksia. Saksalainen sertifioitu laboratorio, Hygiene Nord GmbH on
tutkinut ECA- liuoksen tehon. Sen osoittavat testit Escherichia coli K12 (E-coli), Pseudomonas aurinosa,
Entercoccus hirae ja Staphlicoccus aureus- mikrobeilla. ECA- liuos poikkeaa tavallisesta natriumhypokloriitista
siinä, että sen hapetuskyky on korkeampi, koska se sisältää muitakin hapettimia kuin klooria.
Natriumhypokloriittiliuos sisältää runsaasti natriumhydroksidia eli lipeää, joten se on vahvasti emäksinen, pH
yli 12, kun taas ECA- liuos on lähes neutraali

Envirolyte, alikloorihapoke, 200 – 600 ppm (voidaan toimittaa 20 l astioissa,
säilyvyys n.1 kk). Valmistetaan ruokasuolaliuoksesta (NaCl) tehokkailla laitteilla
samalla periaatteella kuin edellä.
O3 otsonivesi, (aqueous ozone), valmistetaan A2O –vedenotsonaattorilla
hohkakivisuuttimen kautta suoraan ULV- sumuttimen säiliöön. 5 l vettä
käsitellään 3-5 minuuttia. 2 ppm otsonia vedessä hävittää tehokkaasti hajuja,
hometta, hiivasieniä ja muita mikro-organismeja, kuten E.Coli, Salmonella,
Legionella ja Listeria Monocytogenes. Veteen liuennut otsoni (otsonivesi) on
200 kertaa veteen liuotettua klooria tehokkaampaa.

Odox; Stabiloitu vetyperoksidiliuos hapettamalla tapahtuvaan desinfektioon ja hajunpoistoon.
Hajoamistuotteina ovat happi ja vesi.

Penetrox S; Orgaaninen peroksidiliuos, jolla on erityisen hyvä desinfektiovaikutus sekä tunkeutumisominaisuudet. Hapettamalla tapahtuvaan desinfektioon ja hajunpoistoon huokoisilta pinnoilta (betoni,
eristeet, puurakenteet, silikonisaumaukset jne). Vaikutusaika huokosissa jopa 3 vkoa. Toimitetaan
käyttövalmiina liuoksena.

A) Kvatit (kvaternaariset ammoniumyhdisteet)

Sieni&Bakteeri Desinfektio S S&BD; laajakirjoinen, nopeavaikutteinen,

sumutinmenetelmillä

levitettävä desinfektioaine vahinkosaneerauksen (esim viemärivahingot) ja erikoispuhdistusten
yhteydessä (esim kalmasaneeraus) suoritettaviin pintojen ja rakenteiden desinfektiotehtäviin
teollisuudessa, laitoksissa ja kiinteistöissä. (kuivasavumenetelmään myös PF-versio)
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S&BD teho on tutkittu: (Viite AlronChemical Co AB)


Home- ja hiivasieniin,



Gram- negatiivisiin ja Gram- positiivisiin bakteereihin



Patogeenisiin organismeihin, kuten E.Coli 0157,



Antibiooteille resistentteihin bakteereihin, kuten MRSA, VRE



Itiöitä muodostaviin bakteereihin, kuten Bacillus sp.



Hajuja muodostaviin bakteereihin



DNA&RNA- viruksiin

ULV-DESINFEKTION KÄYTTÖKOHTEITA (Viite ASTQ ACADEMY)
HUOM. ULV- hajunpoisto ja ULV- desinfektio ovat kaksi eri asiaa!
ULV-desinfektiota käytetään mm.:


JVT-töissä biologisen altistuksen torjunnassa



Erikoistilojen käyttöönottopuhdistuksen yhteydessä esim. formaliinikaasutuksen sijasta



Kuljetuskaluston desinfektioissa, esim. ambulanssit, elintarvikekuljetukset jne.



Sairaalahygieniassa toimenpidetilojen välidesinfektiossa (mm. Pfalz- Technik GmbH)



IV- laitteiston puhdistuksen yhteydessä, esim. häiriö-/vauriotilanteissa



Elintarviketilojen siivouksen yhteydessä



Eläinsuojien hygieniassa, eläintautien torjunnassa



Vihannestuotannossa, viljasiiloissa, rehuteollisuudessa

Helposti vaihdettavat vaurioituneet materiaalit on aina poistettava ja korvattava uusilla. Desinfioinnista
huolimatta jäljelle saattaa jäädä oireita aiheuttavia kuolleita kasvustoja. Mikäli vaurio on ulkopinnassa
tai vaikeasti vaihdettavassa rakenteessa, voidaan käyttää hyväksyttyjä biosideja. Kosteusvaurion
aiheuttanut rakennevirhe on aina selvitettävä ja korjattava. Jäljelle jäänyt runkorakenne saattaa olla
tarpeellista desinfioida huolellisen kuivauksen ja mekaanisen käsittelyn tai pesun jälkeen. Desinfiointi
on tehtävä tuotteen valmistajan suositusten ja ohjeiden mukaisesti.
Kaikissa purkutöissä on pölynhallintaan ja henkilökohtaiseen suojautumiseen kiinnitettävä
erityishuomio! Hiontatyökalut on varustettava kohdepoistolla käyttämällä M- tai H- luokan
kohdepoistoimureita. (viite: ASTQ Pölynhallinnan Käsikirja, Imuroinnin Käsikirja)
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Yleisiä turvallisuusohjeita


Kohteessa oleville henkilöille on tiedotettava vesisumutuksen käytöstä ja siihen liittyvistä
turvallisuusasioista.



Vesisumutukseen liittyvät tekniset järjestelyt on suunniteltava ja varmistettava huolellisesti.



Kaikkien kohteessa olevien pintojen ja esineiden käsittelyn kesto tulee varmistaa ja sen
perusteella poistaa tai suojata herkät materiaalit ja esineet.



Sumuvirtauksen on päästävä vapaasti purkautumaan laitteen suuttimesta, mieluiten 3-5 m
esteettömän matkan, jolloin pisaraviuhka pääsee nopeasti edeten laajenemaan tiloihin.
Rajallisella sumutus-etäisyydellä esiintyy voimakasta pisarakoon kasvua, joka aiheuttaa liiallista
kertymää osalle pinnoista.



Laitetta on säilytettävä lämpimässä ja estettävä siihen mahdollisesti jääneen veden jäätyminen.



Sumutuslaitteiston tulee olla huollettu ja tarkastettu ennen käyttöönottoa.



Vian tai toimintahäiriön ilmetessä laite on heti poistettava käytöstä huoltoa ja korjausta varten.
Samalla on varmistettava, ettei viallinen laite ole aiheuttanut vahinkoa käsiteltävässä kohteessa
ja ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin sekä mahdollisen vahingon rajaamiseen.

KEMIKAALITURVALLISUUS:

ULV- menetelmät ja niissä käytettävät kemikaalit on tarkoitettu vain ammattimaiseen käyttöön,
koulutettujen henkilöiden toimesta, jotka ovat suojautuneet oikein!

Vaadi aineen toimittajalta aina valmisteen uusin käyttöturvallisuustiedote!
Voit tutustua Tukesin KETU- kemikaaliturvallisuusrekisteriin, josta näet, onko valmisteen
valmistaja, maahantuoja tai markkinoille saattanut yritys toimittanut kemikaali-ilmoituksen
rekisteriin:. www.ketu.fi

klikkaa kohtaa: Haku

Käytössä olevien kemikaalien valikoima on hyvä vähentää minimiin.
Käyttöturvallisuustiedotetta (KTT) on osattava tulkita oikein; tämä on osa yritysten
riskienhallintaa! KTT on oltava työntekijän helposti saatavilla; käytännössä
esimiesten/työnjohdon hallussa.

Käytännöllinen sovellus voisi olla yrityksen toimipaikkakohtainen kansio/tiedosto, josta laadittu
selkeä kemikaaliriskejä ja niiltä suojautumista käsittelevä taulukko, joka perehdytetään
jokaiselle aineita käsittelevälle työntekijälle suojainkoulutuksen yhteydessä.
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HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUTUMINEN

Kun kemikaaleja tai biologisesti vaikuttavia aineita levitetään hienojakoisena sumuna tai savuna, on aina
käytettävä oikean suojauskertoimen omaamaa suojanaamaria ja mieluiten kokonaamaria, jossa on
puhallinlaite, sekä A2/P3- luokan suodatinta. Kaikki aineet ovat aikaa myöten vaaraksi elimistölle, kun niitä
joutuu keuhkoihin tai esim. silmiin. Sivullisten pääsy käsiteltäviin tiloihin on estettävä ja noudatettava kunkin
menetelmän varoaikoja. Henkilöiden, jotka levittävät aineita sumuttamalla, on otettava erityisesti tämä
huomioon. Suojaamattomia henkilöitä ei saa altistaa sumutteille. Sumutuksen jälkeen on huolehdittava
tuuletuksesta.

HENGITYKSENSUOJAINTEN TESTAUS ULV- TEKNIIKKA KÄYTTÄVILLE
Hengityksensuojainten sovittuvuus-/ ohivuototestaus Quantifit

Kontrolloitu alipaine- (CNP) menetelmä mittaa hengityksensuojaimen mahdolliset
ohivuodot ja naamarin sovittuvuuden henkilön kasvoihin. Testi on otettu
teollisuuden eri alojen käyttöön nopeimpana ja tarkimpana keinona
hengityksensuojainten kenttätestauksiin. Sitä pidetään suojaintestauksen
“kultaisena standardina”.
Toimintaperiaate: Suojaimen sisääntuloihin kytketään Quantifit -testiadapter(t).
Hengitysventtiilit irrotetaan naamarista tai tulpataan avoimiksi. Adaptereja on eri
merkkisille naamareille. Suojaimen käyttäjä tekee normaalisuoritustaan kuvaavia
liikkeitä, pidättäen hengitystään enintään 10 sekunnin ajan. Tänä aikana Quantifit
kehittää/ylläpitää naamarin sisälle kontrolloidun alipaineen. Koska suojaimen
sisäänmenot on peitetty, kaikki vuotokohdat ovat naamarin kasvoja vasten
tiivistyvien pintojen ja kasvojen välissä. Quantifitin lyhyen jakson aikana
naamarista imemä ilmamäärä on sama kuin vuotoiman määrä. Menetelmä
nopeuttaa, tarkentaa ja yksinkertaistaa hengityksensuojainten valvottua testausta.
Testiin menevä aika on 1-4 min/testi. (Viite: rsgsafety.com/fi)
Tämä sovittuvuustesti uudelle työntekijälle naamaria hankittaessa on osa yrityksen riskienhallintaa.
Testaus voidaan kytkeä yrityksen työterveyshuoltoon, esim. silloin, kuin on kyse haitta-aineiden
käsittelyssä tai ULV- sumutuslaitteiden kanssa työskentelevien altistusten estämisestä.
Järjestelmä tukee sekä työntekijöiden että työnantajan oikeusturvaa eri tilanteissa.
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Suojainkategoria III Suuriin riskeihin, joissa selvästi terveydellisiä haittoja tai kuolemanvaara.:





Hengityksensuojain, kokonaamari + puhallinmoottori tai
paineilmajärjestelmä (suojauskerroin 500-2000)
Suodattimena A2/P3- luokan patruuna
- Kertakäyttöhaalari, Kat. III, Typ (4+) 5+ 6.



Soveltuu mm. asbestisaneeraukseen, desinfektio-



ja tuholaistorjuntakäsittelyihin

Suojahaalari, hengittävä KAT. III Typ 5+6
Kertakäyttöhaalari polypropyleeni (SMS)CE- merkintä 0516
Typ 5 (pölytiivis, hiukkastiivis) – EN ISO 13982-1:2000
Typ 6 (rajoitetusti sumutiivis) - EN ISO 13034:2002
Väri: valkoinen tai sininen Koot: XXL – XXXL
Suojahaalari, KAT. III Typ 4+5+6
Kertakäyttöhaalari polypropyleeni (SMS)CE- merkintä 0516
Typ 4 (sumutiivis) – EN 1512:1997
Typ 5 (pölytiivis, hiukkastiivis) – EN ISO 13982-1:2000
Typ 6 (rajoitetusti sumutiivis) - EN ISO 13034:2002
Väri: valkoinen tai keltainen Koot: L – XXL

Suojakypärä, kuulosuojaimet, suojalasit aineen annostelussa sumuttimeen
Suojakäsineet, nitriili, turvajalkineet, kumisaappaat
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TUULETUS

Desinfektio-/hajunpoistokäsittelyn varo- ja vaikutusaikojen päätyttyä jälkeen on huolehdittava tuuletuksesta.
Tuuletukseen käytetään esim. Vortex- Powervent tai Ace- aksiaalipuhallinta tai TD 2600 turbopuhallinta.
Tuuletusta tehostetaan tarvittaessa lämmitys-/jäähdytyssykleillä.

Puhaltimet:

Vortex

PowerVent

Ace

TD 2600

FT 500 alipaineistaja

Tuuletuksen vaihtoehtona käytetään aggressiivista ilmanpuhdistaja/alipaineistajaa, FT 500, jossa
voidaan HEPA 13-14 luokan suodattimien lisäksi käyttää aktiivihiili-, tai Nanosuodatinta haisevien
yhdisteiden poistoon (tilan ilman kierrätys).

ULV-SUMUTINLAITTEET VESIPOHJAISILLE AINEILLE, PERUSVALIKOIMA

B&G MicroJet

Curtiss Hurricane

Pfalz-Technic

sähkökäyttöinen

sähkökäyttöinen

paineilmakäyttöinen

HUOM! Laitteiden mukana on aina oltava suomenkieliset käyttöohjeet!
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KÄYTTÖOLOSUHTEET JA TURVALLISUUS
Hallitsematon veden käyttö kuormittaa rakenteita ja materiaaleja rakennustyömailla. Materiaalien ja
pintojen kastuminen voi aiheuttaa sähköisku-, jäätymis- tai liukastumisvaaraa.
Vesisumutus tulee tehdä lyhytkestoisesti, jolloin pinnat eivät jää märiksi siten, että se vaatisi erityistä
kuivaamista. Tilan pinnat sietävät lyhytkestoisen kostumisen ja kuivumista voi edistää puhaltimilla ja
tilakuivaajilla.

RAJOITUKSET
Vesisumutuksella on rajallinen puhdistusvaikutus suurissa ja avarissa tiloissa. Niissä vaikutusta voidaan
tehostaa käyttämällä puhallinta virtauksen / sumun tasaisen leviämisen edesauttamiseksi. Tiloissa,
joissa on suuri ilmanvaihtuvuus, sumutuksen puhdistusvaikutus on heikko. Tällöin ilmanvaihto yksinään
poistaa hiukkaset tilan ilmasta.

HEPA- suodattimella varustetun alipaineistajan/ilmanpuhdistimen käyttö on aina ensisijainen keino ilman
puhdistamineen epäpuhtauksista. Sumutuksella ei ole merkittävää puhdistusvaikutusta sellaisissa
tiloissa, joissa on alipaineistaja käytössä. Lisäksi on huomioitava, että vesisumu ei sovellu kaikkien
alipaineistajien tai imurien suodatintyyppien kanssa käytettäväksi (tarkistettava märkälujuus).

VESISUMUTUKSEN SUORITUS
Aloittavat työt
Esivalmisteluina arvioidaan käytettävä vesimäärä ja sumutuksen kesto huomioiden tilan koko.
Sumutuslaite valmistellaan käyttövalmiuteen laitekohtaisen käyttöohjeen mukaisesti. Laitteisto siirretään
käyttövalmiiksi tilaan ennen työvaiheen aloittamista. Tarvittaessa sumutuslaitteisto suojataan pölyltä
työvaiheen

ajaksi.

Laitekohtaisesta

käyttöohjeesta

selviää

veden

virtaus

ml/min.

Huomaa

työmaarajoitukset: työmailla saa käyttää vain tarkoitukseen soveltuvia, CE- vaatimustenmukaisia
laitteita, joissa on selkeä suomenkielinen käyttöohje!
Käsiteltävien tilojen tiivistys, alipaineistus ja suojaus on tehtävä määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Kaikki hälytys- automaatio- ja säätölaitteiden toiminta on selvitettävä ja tehtävä tarpeenmukaiset
ilmoitukset, esim. valvonnalle.

ULV- sumutus
Sumutus suoritetaan tilannekohtaisen mitoituksen mukaisesti välittömästi pölyävän työvaiheen
päättymisen jälkeen. Mikäli kohteessa on käytössä alipaineistaja tai ilmanpuhdistaja, on eduksi antaa
sen ensin kierrättää ilmaa n. 2 - 4 tunnin ajan, jolloin ilman epäpuhtaudet saadaan kerätyksi suodattimiin.
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Lopettavat työt
Sumuun laskeuman jälkeen tila siivotaan ennen siirtymistä seuraavaan työvaiheeseen. Siivous
kohdistuu vapaisiin pintoihin kuten lattia- ja tasopintoihin, kalusteisiin, kosketuspintoihin, pystysuoriin
pintoihin sekä kattopintoihin. Myös piiloon jäävät pinnat puhdistetaan. Puhdistusmenetelmän (kuiva,
nihkeä, kostea, märkä, pesu) valinnassa huomioidaan pintamateriaali. Esimerkiksi lattianpintojen
imuroinnissa käytetään keskuspölynimuria tai M tai H- luokiteltua rakennusimuria. Kovat ja sileät pinnat
puhdistetaan nihkeäpyyhinnällä mikrokuituisilla mopeilla ja pyyhkeillä.

ULV- SUMUTUSLAITTEISTON KÄYTTÖOHJE TYÖMAALLA (viite: ASTQ Supply House)


Huom! Noudata työmaan turvallisuusohjeita!



Mittaa käsiteltävän huonetilan ilmatila (m³) ja laske levitettävä vesimäärä venturin säätötaulukon
ja em. tutkimuksen antamien suositusten pohjalta.



Määrittele tarvittava virtausnopeus; mitä pienempi virtausnopeus, sitä pienempi pisarakoko. On
otettava huomioon, että pisarakoko vaihtelee hieman huoneen lämpötilasta riippuen. Mitoita
tilaan tarvittava nestemäärä ja ota huomioon mahdolliset lisätäytöt.



Tee käsiteltävässä tilassa ensin katselmus, jolla varmistat lopullisen työsuunnitelman. Poista tai
suojaa käsittelylle herkät esineet ja materiaalit ja osastoi tila tarvittaessa.



Sammuta mahdolliset vaaraa aiheuttavat sähkölaitteet yms. Kytke pois ilmanvaihtolaitteet,
venttiilit ja poistopuhaltimet. Käytä tarvittaessa apupuhaltimia aerosolisumun tasaisen leviämisen
varmistamiseksi.



Merkitse käsittelyalue tarvittavilla opaste- ja varoituskylteillä.



Valmistelujen jälkeen täytä säiliö mitoittamallasi määrällä nestettä; ota huomioon annostelu ja
mahdolliset pintajännitystä alentavat apuaineet.



Aseta sumutin työn kannalta sopivaan paikkaan. Aseta suuttimeen oikea virtausaste säätönuppia
kääntämällä.

ANNOSTUSOHJEITA
B&G Microjetin ohjekirjan suuntaa-antava taulukko:
¼ kierrosta auki = n.10 ml/min
½ kierrosta auki = n. 22 ml/min
¾ kierrosta auki = n. 35 ml/min
1 kierros auki

= n. 74 ml/min
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Pfalz- paineilmasumuttimien vesisumuvolyymit, litraa/tunti
Veden läpivirtaus eri annostelusuuttimia käytettäessä ( W 30/40/50 )
Suutin /
asetelma
Annost.
suutin

W03/30

7

8

W03/40

W03/50

10

12

15

7

8

10

12

15

7

8

10

12

15

Virtaus²/1,5
bar

2,22 2,88

4,68

5,32

5,78

2,34

3,12

4,84

5,56

6,00

2,44

3,22

5,06

5,76

6,48

Virtaus² /3
bar

2,40 3,04

4,80

5,54

6,30

2,80

3,66

5,44

6,15

6,87

2,92

3,84

5,68

6,52

7,24

Tiedot (litraa/h) viittaavat mittaukseen imukorkeudesta 20cm, riippuvat ilmastollisista tekijöistä ja veden ominaisuuksista

Aineen virtauksen kalibrointi suutinpäässä
Läpivirtaus vaikuttaa oleellisesti sumun pisara- = aerosolikokoon. Säätö tapahtuu annostelusuuttimilla.
W03 suuttimella pisarakoko on 6 - 28 µm, josta suurin osa, 25% on 15 µm.



Annostelusuutin suutinpäässä: se antaa määrätyn suutinreiän kautta tietyn läpivirtauksen.
Käytettävissä on erikokoisia reikäkokoja. Vain vaihtamalla annostelusuutin voidaan läpivirtausta
muuttaa.

Nesteiden

Suuttimen
kehysmutteri

Suutinasetelma
mutterin alla

Annostelusuutinasetelma*

Annostelusuuttimen kiinnitysmutteri
Paineilman
liitäntä

*Vaihtoehtoisilla annostelusuuttimilla on määritellyt reikäkoot, jotka antavat halutun nestevirtauksen.
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käyttöannostelu


nestemäärän asetukset säiliön täyttöasteen ollessa pienin ja suurin, tehdään vaihtamalla
annostelusuutin (ks.Pfalz käyttöohje, sivu 7)

 Aineet laimennetaan niiden valmistajien ohjeiden mukaisiksi käyttöliuoksiksi.
Käyttökokemuksista kannattaa pitää kirjaa/tiedostoa, koska ainetoimittajilla niitä ei usein ole.
 Tilaan menevä ainemenekki lasketaan ja täyttö sen mukaan.
 Apuaineiden käytössä on tehtävä asianmukaiset koesumutukset.
 Kaikki seokset/laimennokset on käytettävä kerralla, niitä ei useinkaan voi varastoida
Erikoishuomio happamien aineiden käytössä! Niitä ei pääsääntöisesti saa sekoittaa muiden aineiden
kanssa! Hapettavien aineiden reaktiivisuus ja valkaiseva vaikutus on otettava huomioon!

Esimerkkilaskelma desinfektioaineiden menekkiin
1. ULV- desinfektio
Pinta-ala 1.000m² (kaikki pinnat)
Menekki (ohjeistettu): 0,05 l/m², liuos 10 %, veteen laimennettuna

2. Tiivisteen tarvelaskenta
1.000 m² x 0,05 l/m² = 50 litraa liuosta
50 lr x 0,10 = tarvitaan 5 litraa tehoainetta tiivisteenä
Enimmäismäärä desinfektioon on 1 litra liuosta 40 m³ ilmatilavuutta kohden!
(valmistaja voi antaa lisäsuosituksia) Esimerkki: Penetrox S on käyttövalmis lliuos = sumutetaan
laimentamattomana; samoin Toucan-Eco- liuos suoraan valmistuskannusta ULV- sumuttimen säiliöön.
S&BD S laimennetaan etiketin ohjeiden mukaan.

B&G MicroJet ohje


Käynnistä laite käyttökatkaisijasta ja sumuta tilaan laskettu määrä ainetta. Sulje venturin
virtausventtiili ennen sumuttimen sammuttamista. MicroJet:in suuttimen neulaventtiilin tulee olla
suljettuna, laitetta kuljetettaessa tai kun se ei ole käytössä.



Sumutin tuottaa märkää aerosolia, joten varo pintojen ja esineiden liiallista kastelua, etenkin
suuttimen lähialueella.



Älä venytä sumutinletkua; kemikaaliletku voi irrota venturista neste valuu moottoriosaan!



Noudata suunniteltua käsittelyaikaa varmistaaksesi oikea nestemäärän.
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HUOLTO (B&G)


Tarkista venturi ja suutinosa kulumisen ja vahingoittumisen varalta. Jos se ei ole kunnossa, laite
ei tuota oikeaa pisarakokoa.



Tarkista letkut ja tiivisteet sekä suodatin säännöllisesti ja huolla tarvittaessa. Tyhjennä ja huuhtele
säiliö ja suorita puhtaan veden avulla letkujen ja suuttimen huuhtelu joka käytön jälkeen. Älä jätä
vettä laitteen säiliöön; mikrobien kasvuvaara!



Tarkista, puhdista tai tarvittaessa vaihda ilmanottoaukon suodatin.



Tarkkaile moottorin ääntä, esim. laakerin vioittuminen voi johtaa suurempaan vaurioon.

Sähkölaitteiden korjaustoimenpiteet ja mahdollinen moottorin vaihto on annettava maahantuojan tai sen
valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.
Viite: ASTQ Supply House Oy; B&G MicroJet Fogger käyttöohje, Pfalz-Technik, käyttöohje

KUSTANTAJAN MAINOSLAUSE
Keskittämällä hankinnat alan johtavalle tavarantoimittajalle, ASTQ Supply Houselle, saneerausliike
varmistaa, että sen materiaalivalikoima – Materiaalistandardi – koostuu hyväksytyistä ja parhaan
käytännön aineista, koneista, välineistä, menetelmistä ja toimintakonsepteista.
Jos haluat saada lisää tietoa hajunpoisto- ja desinfektioaiheesta, voit osallistua Ruotsissa Alronin
vetämille kursseille: ”Lukt Fukt och Mögel” tai Suomessa ASTQ:n vetämille suomenkielisille kursseille.
Järjestämme myös yritysten omien toivomusten mukaisia kursseja. Kerro meille omista toiveistasi!
Voit soittaa ASTQ:lle ja saada apua
ongelmallisissa vahinkotapauksissa.
Ensisijaisesti annamme neuvoja puhelimitse,
mutta voimme tulla myös vahinkopaikalle.
Mikäli joudumme tiedustelemaan asiasta
lisää Alronin edustajilta Ruotsista tai
tulemme paikan päälle, veloitamme puhelintai matkakulut ja tuntikorvauksen. Sovimme
veloituksen kulloinkin etukäteen.
Koulutus ja myynti: ASTQ Supply House Oy, Tillinmäentie 3, 02330 Espoo (UUSI OSOITE!)
Puh. 020 7780790,
www.astq.fi

www.alron.se www.toucan-eco.fi www.rsgsafety.com/fi
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OTE KESKEISESTÄ VIITEAINEISTOSTA; RAPSU- HANKE:

ANNA KOKKONEN, MAIJA NYKÄNEN, PERTTI PASANEN
Rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinta vesisumutusmenetelmällä.

Loppuraportti

Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos
Kuopio 2014
Julkaistu Työsuojelurahaston avustuksella

Tutkimushankkeen ohjausryhmään kuuluivat tutkijoiden lisäksi Seppo Enbom (VTT), Anne-Marie Kurka
(Työsuojelurahasto), Jouko Leppänen (JVT- ja kuivausliikkeiden liitto ry), Antti Pietilä (Meranti siivouspalvelu
Ky), Aaro Seppälä (ASTQ Supply House Oy) ja Arto Säämänen (Työterveyslaitos).

TIIVISTELMÄ
”Tutkimuksessa selvitettiin laboratorio- ja kenttäoloissa pisaratekniikkaan perustuvan vesisumutusmenetelmän
tehokkuutta alentaa rakennustyömaiden pölypitoisuuksia ja vähentää pölyn leviämistä työmaa-alueella pölyävän
työvaiheen jälkeen. Hankkeessa laadittiin myös vesisumutusmenetelmän käyttöohje ilmanpuhdistuksessa
rakennustyömailla. Tutkimus osoitti, että vesisumutus on hyödynnettävissä muita pölyntorjuntakeinoja
täydentävänä

menetelmänä

pölyn

leviämisen

hallintaan.

Tässä

hankkeessa

käsiteltäväksi

rajattu

vesisumutustekniikka on tarkoitettu pölyävän työvaiheen jälkeen nopeuttamaan pölyn poistumista tilasta. Se ei
sovellu käytettäväksi työvaiheen aikana työntekijän altistumisen alentamiseen.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Vesisumutusmenetelmä on helppo- ja nopeakäyttöinen, muita pölyntorjuntakeinoja täydentävä menetelmä pölyn
leviämisen hallintaan rakennustyömailla. Vesisumutuksen käytössä on kuitenkin huomioitava, että se ei korvaa
esimerkiksi korjausrakentamisessa ja vahinkosaneerauksessa edellytettävän hallitun alipaineistuksen aiheuttavaa
ilmanvaihtoa, mikä johtaa jo itsessään pölypitoisuuden laimentumiseen ilmassa. Mikäli vesisumutus ei tuota
merkittävästi puhdasta ilmaa alipaineistetuissa tiloissa, ei vesisumutuksesta ole alipaineistuksen vastaavaa hyötyä.

Vesisumutusmenetelmä on tarkoitettu käytettäväksi välittömästi pölyävän työvaiheen päättymisen jälkeen ennen
seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä, jolloin sumutuksella saadaan nopeutettua työskentelytilan ilman
puhdistamista. Se ei sovellu käytettäväksi työvaiheen aikana työntekijän altistumisen alentamiseen.

Vesisumutuksen puhdistusvaikutus kestää vain sumutuksen ja sen laskeuman ajan. Siitä huolimatta pienikin
pölypitoisuuden alentaminen työskentelytilassa pölyävän työvaiheen päättymisen jälkeen nopeuttaa tilan
puhdistumista ja vähentää selvästi pölyn leviämistä muualle työmaa-alueelle.

Veteen lisätyn tensidin ei havaittu merkittävästi parantavan sumutuksen tehokkuutta pelkkään veteen verrattuna.
Tensidien käyttöä ei kuitenkaan tutkittu kovinkaan kattavasti tässä tutkimushankkeessa, ja niiden vaikutusta ja
hyötyä ilman puhdistamisessa tulisikin selvittää perusteellisemmin.

Vesisumutusmenetelmä soveltuu parhaiten pienehköihin ja osastoituihin tiloihin, joissa sumutusta häiritsevät
ilmavirtaukset ovat heikkoja. Tällöin vesisumu ei kulkeudu muualle tai haihdu ennen pölyhiukkasiin tarttumista.
Vesisumutusmenetelmä on tarkoitettu lyhytkestoiseen käyttöön siten, että pinnat eivät saa kastua. Tässä
tutkimuksessa lyhytkestoisten sumutusten ei todettu aiheuttavan haitallista kosteuskuormaa.”
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