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Expert opínion C.§.G. Kft

On the health effects of the biocidal product HIGIEN+99

The active substance of the biocidal product mCgN+gg, manufactured by C.§-G. Kft. arrd

distribured by Ecowian Magyarors"ág Kft., is active chlorine released from hypochlororrs acid.

I{ypochlorous acid is produced by C.S-G. Kft. by electrolysis of saüum chloride. The product
on the market contains 0.05% hypochlorous acid and 99-95% water.
H3,pochlorous acid (CAS: 779a-92-3} is not classified as a hazardous substance, and therefore
a ü.05% solution of it is not classified as hazardous_

It is concluded ttrat hypochlorous acid does not po§e a health risk, is non-corrosive, does not
calrse skin irritáion, eye initatiorr, or respiratory irritation, has no sensitising effects, and has

no long-term health efiects.

According to the manufacturer's calculations, the amount of active chlorine released during the
decomposition of by,pochlorous acid in the environmerrt of the installed humidiíication sy§tem
or ventilation system does not reach the rraximum penrrissible concentration {1.5 mdn3}
speciíied in Annex 1 of ITM Decree No. 5/2020 (ti.ó) on the protection of the healü and safe§
of workers exposed to chemical €ent§.

The disinfectarrt ís released into the air through üe hrrrnidific*ion system using a water rnisting
písces§. In tlre insta§ed humidiíication, sy§tem, the biocidai product HIGEN+99 is used at a
tenlbld diluüorr, i-e. the hypochlorous acid sclrrtion is used at a maximum concentration of
0.ü05%.

In this ülutiorr, it can be stated wit]r even greater certainty that the biocidal product
[iIG§N+99 does not ps§s a haz*rd to hwrnan healúh ílr the dilrrtion and under the
conditions of use recomurended by the manufacturer, and that it has no harmfiul effects
on the clothing and other articles of use of trrersons in the r$om§ equipped with an insta§ed
humid ifrcation sy stenn.
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§xpert's R.ep*rt Ec*wian Magva rország Kft. and C.§.G. Kft.

on the lrealth effects of Ecowian FIIGEN+99 ( HYGIEN +99 } biocidal product

Tlre active ingredient of biocidal product prodtrced and distributed by C.S.C. Kít" and Ecowian
Magyarorság Kft. is: active chtrorine reieased from hypochlorous acicl.

The hypochlorous acid is ploduced by C.S.G. Kft and Ecowian Magyarorság Kft. through the
electrolysis af sodium chloride. The maIketed biocidal product contains a"OsoÁ irypochlorous acid
and 99.957o water.
The hypochlorous acid (CAS: 7790-92-3} is not classiíied as hazardous material, and therefore, the
8.05% solution produced from it is not classified as hazardous either.

It carr be concluded that hy,pochlorous acid is not harmful to health is non-corrosive, does not cause
skin irritation, eye irritaticn or respiratory irritation, has no sensitization effect, and has no long_term
effects on health.

Based on the manufact*rer's calculations, the amount of active chlorine released during the
decompositicn of hypochlorous acid does not reach, in the vicinity of the mist gate, the permissible
peak concentration value (1.5 mg/m 3) specif,red in A.nnex 1 of Decree 5/2a2a. $I.6.} cf the Ministry
oflnnovation and Technology on the protection ofthe health and safety oíworkers exposed to the
pathogenic eff,ects of chemical agsítts. The duration of passing througlr the mist gate is 5 seconds.

The disinfectant is released into the air at the entry mist gates using a fog generating process. The
Ecowian F{iGÉN+99 ( HYGIEN +99 ) biocidal product is used in the fog gen§íator in tenfold
dilution. that is, the hypochlorous acid solution is used in a concentration of rna.<imum 0.005 %.

Considering the alrove dilution rate, it can be stated with great certain§ that §cowian HIGÉN+99
{ HYGI§N +99 } biocidal product - when used in the dilution and under tfie use conditions
rrecommended by tke rnanufacturer - po§e§ no danger ta hunan healtho and has no harmf,ul
effect on the clct&es and other perstxal items of t}re per§üns passing through the mist gate.
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§zakvélemóny C.§.G. Kft.

HIGÉN+99 biocid termék egészségre gyakorolt hatására vonatkozóan

A C.S,G. Kft. áltál gyártott és az Ecowian Magyarorság Kft. által forgalmazott HIGÉN+gg
elnevezésű biocid termék hatóanyaga: hipoklórossavból felszabaduló aktív klór.

A hipoklóro§§avat C.S.G. Kft. állítja elő náfuium-klorid elektrolízisével. A forgalomba kerülő
biocid termék 0,05 oÁ hipoklórossavat és 99,95 Yo vizet tartalmaz.
A hipoklóro§sav (CAS: 7790-92-3) nem veszélyes besorolású anyag, így a belöle előállított
0.05 %-os oldat sem veszélyes besarolású.

Megállapitható. hogy a hipoklórossav nem jelent veszélyt az egészségre nézve. nem maró
hatású, nem okoz bóriniticiót, szemirritációL légúti irritációt, nincs szenábilizáló hatása
nincsenek az egészségre gyakorolt hosszú távú hatasai sem.

A gyartó sámításai alapjan a hipoklórossav bomlása során felszabaduló aktív klór mennyisége
a kiépített prárasító rendszer, illetve légtechnikai rendszer környezetében nem óri el a kémiai
kóroki tényezök hatásanak kitett munkaválalók egészsegerrek és biztonságának védelméről
szőló 512020, (II. 6.) ITM rendelet 1. mellékletében szertplő rnegengedett csúcskoncentnáció
értéket ( 1.5 nrg/m3).

A kiépített pirá§ító r_endsreren keres*iit vízpárásításos eljarással juttadák a levegőbe a
íenötlenitőszert. A kiépített prlrrisító rendszerben a HIGÉN+99 biocid terméket tízszeres
hígításban. uaz a hipoklórossav oldatot maximum 0.005 %-os koncentrációban használják,

Ebben a hígitásban még nagyobb biztonsággal kijelenthető, hogy a HIGÉN+99 biocid termók
a gártő által javasolt hígításban es alkalmazási körülmények között nem jelent veszélyt
*z emberi egészségre, valamint nincs káros hatása a kiépítetf párásító rendszerrel
felszerelt helyisógben tartózkodó személyek ruházatára ós egyób használati tárryaira.
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Szakvélemény C.§.G. Kft.

HICnN+q9 bioeid termék egészségre gvakorolt hatására vonatkozóan

A C.S.G. Kft. által gyártott és az Ecowian Magyarország Kft. által tbrgalmazott HIGÉN+99
elnevezésű biocid termék hatóanyaga: hipoklórossavból f,elszabaduló aktiv klór"

A hipoklóros§evat C.S.G" Kft. állítja elö nátrium-klorid elektrolízisével. A forgalomba kertiló
biocid termék 0,a5 aÁ hipoklórossavat és 99,95 Ya vizet tartalmaz.
A hipoklóro§sav (CAS: 7790-92-3) nem veszélyes besorolású anyag, így a belőle előr{llított
ü"05 %-os oldat sem veszélyes besorolasú.

§{egállapitható, hogy a hipoklóro§§av nem jelent veszélyt az egészségre nézve. nem maró
hatású. nenr okoz bórirritációt, szemiritációt" lésúü irritációt, nincs szenzibilizráüó hatasa
nincsenek az egészségre gyakorolt hosszú üívu hatasai sem.

A gyártó számításai alapján a hipoklórossav bomlása soriin felszabaduló aktív klór rnennyisége
a parakapu körn,vezetében nem éri el a kémiai kóroki tényezök hat{sanak kitett munkaválalók
egészségének és biztonságanak védelméról szől,ő 512020, (II- 6") ITM rendelet l, mellékletében
szereplö megengedett csúcskoncentnició értéket (1,5 mg/m3), A párakapun történő áthaladá§

ideje 5 másodperc.

A b€iépt€tö pár,akapuknal köd generátoros e§áással juttatjrá.k a levegőbe a fertótlenítőszert. A
ködképző berendezésben a HtGÉN+gq biocid terméket tízszeres hígítasban, azaz a
hipoklóro ssav oldatot maximum 0.00 5 %-<ls koncentrác i óban hasmátj ak.

Ebben a hígításban még nagyobb biaonsággal kijelenthető, hogy a HIGEN+99 biocid termék
a ryártó által javasolt hígításban ós *lkalmazási körülnrények között nem jelent veszélyt
az emberi egészsógre, valamint nincs káros hatása a párakapun áthaladó személyek
ruházatára és egvéb használati tárgvaira.

Á dokumentumot készítette; Baranyainé Juhász Éva
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