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EXPERT oPlNloN
SAFE USE OF ECOWAN CLEANING AND DIS|NFECTION PRODUCTS

lN AlR HUMlDlFlER-DlslNFEcToR DEV|GES

Background

H|GÉN+99, produced by ECOWAN Magyarország Kft. and C.§.G Kft., is a leading hypochlorous
acid-based disinfectant in Hungary. The product is a high purity stabilized hypochlorous acid solution
electrolyzed from a solution containing about í% chloride. The concentration of hypochlorous acid in

solutions for use in air humidifierdisinfector devices is 50 mg/l. The performance of the humidifier-
disinfector is 400 g/hour = 400 mUhour or 6.67 ml/minute. The 5-10-micron particles (dry fog) emitted
from the device are dispersed in the air by the generated wind flow, The equipment, which is operated
for 24 hours, en§ures the preventive removal of germs from the air in the buiíding.

Expert task
An analysis of the conditions for the safe use of HIGÉN+99 in air humidifier-disinfector devices
compared to the current acceptable limits in the EU,

Analysis
For long term exposure, the concentration of active chlorine in air allowed in the EU can reach
0.705 mg/ms l1l. lf the volume of the room is 100 m3, the maximum available free chlorine
concentration in air is 70.5 mg.

ln 24 hours, a humidifier can convert a maximum of 24x4O0=9600 g of solution into fog. Since the
diluted HIGÉN+99 solution used has a density of 1,0 9ll, this quantity corresponds to 9.6 litres of
solution. ln 9.6 litres of solution, 9.6 l x 50 mg/l = 480 mg of hypochlorous acid (HOCI) is released into
the room as a fog (over 24 hours), i.e. 20 m9 peí hour. So, at least every 3.5 hourc, a ventilation
should be scheduled.
lf this amount (480 mg) is diffused in 100 m3, the maximum free chlorine concentration could
theoretically be 4,8 mg/m3, but the real chlorine level will be much lower than this value, as there
are losses that signiftcantly reduce the active chlorine concentration in the air:

. some of the aerosols evaporate in the air because of their small size (1-1Opm);

. some of the aerosols condense on walls and equipment (surface disinfection) and then
evaporate (the surface is therefore not wetted);

. some of the Hocl molecules react with organic matter in the air (air disinfection process),
which reduces the concentration;

. some of the Hocl molecules are chemically degraded by light and heat;
o automatic ventilation, opening doors and windows reduces the concentration of Hocl in the air.

For this reason, in practice, the free chlorine level increases much more slowly during
continuous operation of the humidifier than the calculation shows, because the cumulative
degradation process slows down the free chlorine levelgenerated per minute.

Expert opinion
ln my opinion, HlGÉN+g9 can be safely used in air humidifier-disiníector devices if the
ventilation of the room is required at least every 3.5 hours. Under these conditions, the free
chlorine level in a 100 m3 room should not exceed the EU accepted level for long{erm exposure of
0,705 mgim3.
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H!őzrxények

Magyarországon a hipoklórossav alapú fertótlenítőszerek között vezetó helyet foglal el az ECOW|AN
Magyarország Kít. és a C.§,G Kft. által gyártott H!GÉN*§9, ameiy kb" 1% klorid tartalmú ctdatból
elektrolízissel eiőállított nagytisztaságú stabilizátt hipokiórossav oldat. Párásító-feftőtlenítő
eszközökben alkalmazott oldatokban a hipoklóros§av koncentráció 5§ mg/l. A párásító_fertőtlenítő
te§esítménye, 400glóra= 400 ml/óra vagy 6,67 mllperc. A berendezésból kijuttatott 5-'tü rnikronos
részecskék (száraz köd), a betáplált széláram hatására szét oszlik a légtérben. A 24 órás időtartamban
üzemeltetett berendezés preventív nródon, folyamatában g*ndoskodik az objektum levegöjének csíra
pnentesítéséről.

§zakéÉői feladat
§lemezni a Fi!GÉN+99 levegő párásító-fertótlenítő eszközökben történő biztonságos alkalmazásának
feltételeit a jelenlegi EU-ban elfogadott határértókekhez viszonyítva.

Elemzés
Hosszú távú expozíció esetében az Etl-ban engedélyezett aktív klór koncentráció a levegőben
elérheti a 0,705 mglm3 [1l.Ha a szoba térfogata 100 m3, akkoraz elérhető maximális szabad klór
koncentráció a levegóben 70,§ mg.

24 óra alatt egy párásító maximálisan 24xlt00=9600 g oldatot képes köddé formálni. Mivel a felhasznált
hígított H|GEN+99 oldat sűrűsége 1,0 gll, ez a mennyiség megfelel 9,6 liter oldatnak, A g,6 liter oldatban
9,6tx50mgll = 480 rng hipoklórossav (FiOCl) kerül a szoba levegőjébe kód forrnában (24 óra alatt},
vagyis óránként 20 mg . A 20 mgióra HOCItermelésnél 3,5 óra múlva érnénk el az engedélyezett 70,5
mg értéket. Tehát, legalább 3,5 óránként kell beiktatniegy szellőztetést,
Ha ez a mennyiség (480 mg) eloszlódik 100 rn3-ben, akkor a maximális szabad klór koncentráció
teoretikusan 4,8 rng/rn3 lehet. de a reális klórszint ettől az éítéktólsokkal alacsonyabb lesz, mivel
vannak veszteségek is, amelyek jelentósem csökkentik a levegőben lévö aktív klór koncentrációt:

. az aeroszolok egy része a levegóben kis méretük miatt (1-10um} elpárolog;

. az aeroszolok egy része kondenzálódík a fa}akon, eszközökón (felületi fertőtlenítés) és ezután
elpárolag {a felület ezért nem nedvesítődik};

. a Hocl molekulák egy része reagáí a levegöben lévő organikus anyagokkal {tevegő
fertőtlen ítési folyamata ), amely csökkenti a koncentrációt;

. fény, höfok hatására a Hocl molekulák egy része kémiailag lebornlik;
r automata szellóztetések, ajtó, ablak nyitások csökkentik a levegőben lévó Hoclkoncentrációt.

Emiatt a gyakorlatban a párásító fo}yamatos működése közben sokkal lassabban nő a szabad
klórszint, mint a szápnítás mutatja, mert az összesített lebomlásifolyamat lassítja a percenként
generá}t szabadklór szintet.

Szakértől vélemény
Véleményem szerint a HtGÉN+gg biztonságosan alkalmazható tevegő párásító-fertótlenítő
eszközökben, ha előíriák a helység szellőztetését legalább 3,5 óránként, llyen feltételek mellett
egy 100 m3 helyiségben, a szabad kíórszint nem haladja meg az EU-ban hosszú távú expozícióra
elfogadott 0,705 mg/m3 értéket.
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