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EXPERT OPINION
On the surface degrad*tion of the HIGÉN+qg disinfectant

§ubject of the expert opinion: Measuring the surface degradation of the HtcÉN+gq disinfectant an
analysis of the results.
Client: C.S.G. Kft.
Client's address: 3l Dózsa Gy u., Göd,213l, Hungary
Contact per§on: István Körmendi
Background: The HIGEN+99 rJisinfectant proved its efficacy throughout many laboratory and
industrial tests, and after the testing of the National Center For Epidemiology, it received marketing
authorisation based on the resolution IÜ-4933-12014. issued by the Offiee of the Chief Medical Officer.
Based on the producer's information (http://higenplusz99.hu/dokumentumok), the HIGÉN+99 is one of
the fastest acting disinfectant on the market, and is producing one of the largest gerrn count reductian
among disinfectants,

Questions raised through food industry applications:
- how fast is the degradation of the HIGEN+99 disinfectant after the surface treatment?
- what will tle the residue materials on the treated surfaces?
After a literature search it became clear that there isn't any epproved method to measure the speed of
surface degradation. The decrease of activity as a function of time is studied in scientific publications (1-
4), but this is usually done from the point of view of storage in containers, i.e. to determine how long
active chlorine-containing disinfectants can be stored with minimal loss.
The airn of this expert opinion is to answer the previously mentioned questions.

Functions of the expert:
To develop a practical method to measure the surface degradation of the disinfectant.
To measure the speed of degradation of HIGEN+99 on the treated surfaces.
To analyse the test results.

I. Developing the measuring method

Many publications in the literature deal with the properties, effects, stability and degradation of
electrochemieally oxidized aqueous sodium chloride solution (1-13), but no acceptable method u,as
found to measure the activity of a disinfectant applied to a surface. In scientific studies the focus is usually
on the long-term storage. The active chlorine is measured by a classic photometric method (USEPA 330.5
and Standard Method 4500-Cl G). We have also used the same method to measure the activity of the
chlorine. Since it is necessary to collect the disinfectant sprayed on the surface, the fcllowing method
was developed.

MEASUREMENT OF THE SURFACE CHLORINE ACTIVITY
The aim of the measurement is to quantify the speed of the decrease of the chlorine activity in
rnCÉN+qq disinfectant sprayed on a surface.
Equipment needed for measurement:

l, HI7l l photometer measuring total chlorine or HI701 photometer measuring free chlorine
2. Beakers for the dilution of the concentrate.
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l. Bin for collecting the applied product (baking pan shaped flat tray).

2. Sample surfaces to which the disinfectant is sprayed and smeared with a brush over the entire

surface.

3. RO or distilled water to wash the sample.

4. Stopwatch or mobile phone (to measure the time.)

Measurement procedure
l. Selected the steel, plastic, ceramics etc, plate surface (at least 20x30 cm; select the appropriate

plate in order to test the effect of the material), where the disinfectant will be applied. Preliminary
test how many millilitres of water spray is required to uniformly moisten the surface and to
disperse it uniformly with a brush. This specific volume will be used to apply the disinf'ectant.

2. lnitial measurement. The chlorine concentration of the disinfectant is measured. After appropriate

dilutions, measure it according tot he user manual of the photometer.

3. Wipe the test plate and the tray dry. Place the test plate on the tray. Measure the disinfectant
volume specified in step l. Apply the disinfectant with spray and/or with the help of a brush to

the surface, and start the time measurement.

4. Measure at least as much RO water as required by the dilution for photometric measurement.

Aftet 2 minutes, wash the disinfectant off from the surlbce with the water, and collect the liquid
in the tray. Pour the liquid into a beaker. Determine the photometric chlorine activity of this

solution,
5. Repeat the above mea§]rements with 2,5,15,30, 60, and l20 minutes waiting times.

6. Input the results in a table.

il. Test procedures and results
The HIGEN+99 sample, containing 350 mg/liter active chlorine, was received from C.S.G. Kft on
n.a3.2015.
The experiments were conducted at the site of Labornite Kft. (12 Szondi u., Debrecen, Hungary), from
12.$,2a15 up to 12.18"2015.
lnstrument used ficr the test: HI70l photometer (Hanna Instruments).
Measuring rage of the instrument: 0.00-2.50 mg/l, resolution 0.01mg/l.
Accuracy of the instrument: +/- 0,03 mg/l.
Measurements were performed with 1 :50 and l: ]00 diluted solutions. Samples were diluted with RO
water (TDS value of the water was 10 ppm).
Before each measurement series the HIGÉN+99 chlorine activity was measured; the concentration did
not change during the tests, and it was equal to 350 mg/l.
Measurements was done on the lower surface of a 2l0 x 300 mm plastic tray.
Repeated testing revealed that one squirt from the spray bottle is equal to 1.5 rnl of solution. This volume
was used as an unit, and dispersed on the whole surface on the tray with a brush.
The measurements were conducted on two temperatures, 10 and 22oC, respectively, with 2,5, 75, 30, 60,
and l20 minutes waiting times.
After the waiting time was over, with RO water equivalent to a 50x dilution the bottom of the tray was
washed into a plastic container, which was sampled for measurements. Every measurement was repeated
3 times, and the mean value was registered in the table.
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Tirne interval,
rninutes

chlorine concentration
Temperature, l0"C

Tinre interval,
rninutes

chlorine concentration
Temperature, 22"C

* 350 mg/l ü 350 mg/l
2 65 mgll 2 24 mg/l
5 64 rngll 5 l9 mg/l
1( 39 mgÁ 15 17 mg/l
js 31 mg/i 3CI 16 mg/1

6ü l8 mg/l óü 12 mgll
120 12m{l 12ü 7.5 mgl|

A measurement where 10 times (1.5 ml xl0), i.e" 15 ml, üf HYCIENE+99 disinfectant was applied to
the exanrined surface, the surface were wiped with a paper towel afler two minutes, afld the wiped surface
was washed offwith water volume for 10 times dilution was also conducted, Results: 0 mg/l chlorine
actiyiB/

ItrI. Evaluation of the test results
It is clear from the table that there are significant activity loss within 2 minutes after the disinfectant
§prayed on the surfbce. This activity loss is increasing by temperature. It is more than 90% at room
temperature {27"C}, but even at 10{'C" the activity loss is over 807c.
The reason of this loss is the surface increase af,ter spraying and applying 0n the surface, which speeds
up th€ decomposition reaction.
These results corelates with the measürelnents 0n the decompositisfi speed olthe hypochlorite produced
by electrolysis in studies {1-2), where it was demonstrated that the speed oí'the deeompcsiticn reaction
is propartional with the size of the border §urfa§e of the soltltion/air. Durint the surface application
the solution/air border surface increases by orders of magnitude, theref,ore the speed of degradation is
also increasing.
Calculating only by the dispersion on the surface, which in this case means that 1.5 mi of solution is
layed on a surface of 630 cm2 121cm x 3ü cm : ó30 cm2tr, it means at least a 600 times of,increase of the
surface (assurnint that the surface of the tr.5 mL solution in contact with the air is l cm2).
lt must be also mentioned, that based on the test results, the HIGÉN+99 praetically has a disinfbctant
effect in seconds. That means that the activity of the solution applied to the surface is sufficiefit for the
functianal property (disinfecting effect}, while the fuct that the HIGEN+99 is quickly degrading after
triggering the functional effect, is also important frcm an enyironmentxl point of view.
The initially fast ehlorine activity decrease is followed by a slower process. during which the HIGÉN+99
iayer is continuously losing its activity rr:.:,§:ir}).

;* 4a *i &} 1§ l;fi t4i,x

Trc" minutes

As it could be seen fram the graph, l20 minutes after the HIGÉN+99 treatment, only about 10 nrg/l active
chlorine is present on the surface, which is less than 37o of the original concentration. ln otherwords,
flom the criginal active chlorine concentrations of 350 mg/l, after two hoursn 97b/" is degraded_
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Consequently, HIGÉN*99, as a quickly decomposing product, does not pose any environmental or
ecological risk.

HIGÉN+99 is generated from NaCl solution with etectrolysis. The applied technology guarantees that
the end product mainly contains HOCI. Therefore the main components of HIGÉN+99 is NaCl (0.3%)
and HOC| (0.035%). During the production traces of chlorates are also created, but we were not able to
detect these substances separately, and the measured chlorine activities contained these compounds too.
The decomposing reaction of the hypochlorit€ compounds are described by the following equations:

HOC|+Cl-:Clzf+HzO
NaOCI :NaCl +tt-.

The end products of the decomposing reaction are gas, which permanently leaves the environment, and
sodium chloride. That means that the residue of the HIGEN+99 sprayed on a surface is just
ecologícally clear table salt at a low eoncentration(the maximal amount of the salt residue on the
surface is just 72mglm1).

Summary:

1. A practical method to measure the surface degradation of the HtCÉN+qq disinfectant was developed,
2. The speed of decomposition of the HIGÉN+99 disinfectant on treated surfaces was measured at
various temperatures, and it was demonstrated that the HIGÉN*99, when applied to surfaces as a film,
loses at least97Yo of its concentration after l20 minutes.
3. The decomposing product of the HíGÉN+99 is table salt at ecologically non-hazardous
concentrations (|{aCl residues maximum at72 mglm2).
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sZAKvÉlEnnÉNy
HIGEN+99 fertőtlenítő szer fetületi lebomlásáról

Szakvélemény tárgya: HIGÉN+99 fertőtlenítőszer felületen történő lebomlásának a mérése és
eredmények elemzése.
Megrendelő: C.S.G. Kft.
Megrendeló címe: 2l3l Göd, Dózsa Gy- u. 3l
Kapcs*lattartó: Könnendi lstván
Elózmények: A HlGEN+ggfertőtlenitöszer bizonyította minőségét íöbb laboratóriumi és ipari teszt
során és forgalomba hozatali engedéll,t kapott az Országos Epidemiológiai Központ bevizsgálása után
azOrszágts Tisztiorvosi Hivatal IŰ4933-12014. iktatósáműhatározataalapján .

A gyártó szerint (http:/lhigenplusz99.hrldokumentumok} a HIGEN+99 a piacon kapható fertőtlenítő
szerek közül az egyik leggyorsabb, és az egyik legnagyobb csíraszám csökkenést produkáló
fertótlenítő.
Az élelmiszeripari felhasználások során felmerültek a kérdések:
- milyen gyor§an bomtik te a HIGEN+99 fertőtlenitőszer a felületek kezelés után?
- milyen anyagok maradnak vissza a kezelt felületen?
Az irodalcm elemzése alapján kiderült. hogy nincsen elfogadott nródszer a felületi bomlás
sebességének arnérésére, A tudományos publikációkban l1- 4ltanulmányazzák az aktivitiis
csökkenését az idő fiiggvényében, de ezí általában edényekben való tárolás szemszögéböl végzik,
vagyis hogy meghatározzák, meddig trirolható az alűív klór tartalmú fertőtlenítőszerek minimáIis
veszteséggel.
A fent enrlített kérdések megoldása lesz a jelen szakvélemény célja.

A szakértő feladatai:
Kidolgozni gyakorlati módszert a fertőtlenítőszer felületi bomlásának a mérésére.
Mérésekkel meghatározni a HIGÉN+99 akezeltfelületen történő tebomlásanak a sebességét.
Ertékelni a mérési eredményeket.

I. Mérési módszer kidolgczása

Az irodalomban nagyon sok publikáció foglalkozik az elektrokémiailag oxidált vizes nátrium klorid
oldat tulajdonságával, hatásával, stabilitrásával, lebomlásával l l- 131, de nem találtunk számunkra
elfogadható módszert, a felületre frlvitt fertőtlenítőszer aktivitásának a mérésére. Általában a
tudománycs kísérletekben csak a hosszú távú tárolásra koncentrálnak. Az aktív klór meghatározását
fotometrikusan végezzék klasszikus módszerrel (USEPA 330.5 and Standard Method 4500-Cl G ). Mi
is eá a módszert alkalmaz,tuk a klór aktivitásának a mérésére. Mivel a felületre kipermetezett
fertőtlenítöszert össze kell gyűjteni a méréshez , az alábbi módszert dolgoauk ki.

FELüLETI KLÓRAKTIYITÁS nnnnns
A mérési módszer célia, mennyiségileg megmémi a klór aktivitrás időbeli csökkenésének a sebességét
a felületre kipermeteátt rrrCÉN+Íq sierben.
A méréshez szükséges tartozékok:

l. HI71 l totál klórt mérö fotométer vagy HI70l szabad klór mérő fiotométer.

2. Méröedények a koncentrátum hígíaísához.
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3, Edény a felvi* termék összeg1,1rjtésére {tepsi formájú lapos tálca).
4. Mintafelületek, amelyekre permetezve felvisszük a fertötlenítőszert és ecsettel egyenlí§ük ki a

teljes felületen.

5. RO vagy desztillált víz a minta lernosására.

6. Stopperóra vagy mcbil {időmérésre).

A mérés menete.
l. Kiválasztunk a tesztelésíe egy acél, műanyag, kerámia stb. (ba az anyag hatiisát szeretnénk

tanulnrányozni. rnegfelelő lapot választunk) lapot ( legalább 20x30 cm ) amelynek a felületére
fogiuk felvinni a fertőtlenítő szert. Előzetesen teszte§ük hrány milliliter víz kell a felület
egyenletes benedvesítésére a permetből és az ecset segítségével történő egyenletes elosááshoz.
Ez a meglratározott térfagat fug alapul szolgálni , a ferlőtlenítő szer felvitelekor.

2. Kezdeti mérés. Megbatározzuk a fertőtlenítőszer klór koncentrációját. Megfelelő hígítás után a
fotométer használati utasítiása szerint elvégezzük a mérést.

3. Letöröljük szárazta a tesztlapot és a tálcát. A rilcáb* fektedük a teszt lapot. Kimérjük, az 1.

pontban meghatÍrozott milliliter mennyiségű fertőtlenítőszert. Felvisszük vagy permetezve
vagy/és az ecset segítségével a felületre, és elindítiuk az őrát.

4" Kimérünk legalább annyi RO vizet, amennyivel a tbtometrikus mérés biáosításához szükséges
hígítíst elvégezhetjük, 2 perc múlva lemossuk a felületről a fertötleníószert a vízzel, úgy, hogy
a folyadék a tálcában syu§ön össze. A folyadékot kiöntjük egy méró edénybe. Ebböl az
oldatból végezzük el a fotometrikus klór aktivitás rneghatározását.

5. A fentiek szerint elvégezzűk a méréseket}perc,S perc, 15 perc, 30 perc,60 perc és l20 perc
kivárások után.

6. Az eredrrrényeket táblázatban rögzítjük"

II. A vizsgálat menete és eredményei
A C.S.G. Kft. 2015.12.03-ikán adta át számunkra a HIGÉN+99 minlát, amelyik 350 mg/liter
aktívklórt tartalmazott,
A kísérleteket a Labornite Kft. telephelyén (Debrecen, Szondi u. 12 ) végeztem e\ 2al5.12.03 -
2at5.n.l8 között.
Vizsgálatra használt műszer: HI70l fotométer ( Hanna Instruments ).
A rnűszer mérési tartománya: 0,0ü-2,50 mll, felbon&isa 0,0lmll.
A műszer pontossága : +/-0,03 mg/l .

A méréseket l :50 és l : l00 arányban hígított oldatokkal végeztem- A hígítást RO vízzel végeáem (víz
TDS é*éke 10 ppm),
Minden sorozat kezdete elótt ellenőriztem a HIGÉtrt+99 któr aktivitását, amely a kíserletek folyamán
nem változott és egyenlő vott 350 mg/l,
A méréseket 2lü x 300 mm - es műanyagtálca alsó felületén végeáem.
Többszörös teszteléssel megállapítottarn, hogy a szórófejes t]akonból 

"gy 
spriccelés a felületre

megfelel 1,5 ml oldatnak. Ezthasználtam egységnyi kivitelre és ecsettel a táIca aljának te§es felületén
egyenletesen elosztotkm.
A rnéréseket két vizsgálati hőmérsékleten végeaem l0 oC fokon , és 22 oC fokon , 2 perc, 5 perc, 15
perc, 30 perc, 60 perc és l20 perc időintervallumok betartásával.
A vizsgált időtartam lejárta után 50 szere§ hígításnak megfelelő rnennyiségű ozmózis vízzel lemostarn
a álca alját egy műanyag edénybe .és onnan vettem a mintákat a mérésekhez. Minden mérést
háromszor végeztem és az átlag értéket rögzítettem atáblázatban.
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Táblázat 1. Mérési eredmények

Időintervallum.
pefc

klór koncentráció.
Hömérséklet, 10 oC

ldóintervallunl.
perc

klór koncentráció.
Hőrnérséklet,22"C

0 350 mdl 0 350 ms/l
? 65 ms/l 2 24mg/l
5 64mgll 5 l9 mg/l
l5 39 *g/l 15 1'] mg/l
30 3 t rnpll 30 l6 rndl
60 18 mg/l 60 12mgll
l20 12 mdl I2a 7,5 mg./l

Végeztem olyan mérést ahol azt ellenőriáem, hogy a vizsgált felületre l0 szeres ( 1.5 ml xla ) azaz
15 ml - nyi HIGEN+99 fertőtlenító mennyiséget vittern ítil, és azt két perc múlva papír törlövel
letöröltem, és letörölt felületet mostarn le 10 szeres hígítási mennyiséggel. Az eredmény: 0 mg/l któr
aktivitris.

III. Mérési eredmények éÉékelése
A táblér;atból látjuk, hogy a felületre permetezett fertótlenítőszer 2 percen belül nagyon sokat veszít
aktivitásából. Ez a veszteség növekszik a hőmérséklet emelkedésével. §zobahőmérsékleten ( 22'C} ez
már több mint9üa/q veszteség, de lü oC - fokon is több mint 80% aktivitás csökkenés.
Ennek az oka a permetezéskor és a felületre történő felvitel következtében jelentkező felületnövekedés
és ebből kifolyólagos bomlási reakció gyorsulása.
Ezekaz eredmények egybehangzanakaz l l -2 / tanulmányokban végzett, elektrolízissel előállított
hipoklorit, bomlási sebességének a méréseivel, amelyekben be volt mutatva, hogy a bomlási reakció
§€be§§ége arányos az cldatÁevegő határfelület nagyságával. A felületre való felvitelkor, az
oldat/levegő határfelület nagyságrendekkel növekszik. ezért a bomlási reakció sebessége is
megnövekszik.
Ha csak a felületen történő eloszlást vesszük figyelembe , vagyis hogy a rni esetünkben 1,5 ml oldat
630 cmz (21cm x 30 cm : 630 cm2 ; í*liil"ten terül el, legalább 600-szoros felületnövekedéssel kell
számolnunk {haazt&ltételezzük, hogy a 1,5 rnl olclat levegővel érintkező felülete l cmz}.
Gyakorlati szempontból lontos megjegyemi, hogy a teszterednrények kimutatták, hogy a HIGÉN+99
másodpereek alatt kifejti fertőtlenítő hatiisát. Vagyis a felületre felvitt oldat aktivitrisa elegendő a
funkcionális tulajdonság ( fertőtleníó hatás) biztosítására, mindamellett környezetvédelmi
szempontból fontos az is hog;r a [TIGEN+99 gyorsan lebomlik a funkcionális hatás kiváltása
után.
A kezdeti §yors klór aktivitás csökkenés után, következik egy lassúbb folyamat, amikor a felületre
felvitt HIGEN+99 rétek folyamatosan veszíti aktivitását (grafi kon).
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Mint látható a grafikonból, l20 perc múlva a HIGÉN+99 kezelés után, már csak körülbelül lü mg/l
aktív klór marad a felületerr, ami kevesebb mint 3oÁ-a akezdeti koncentrációnak, vagyis a kezdeti 350
mgil aktív klór tartalmú vegyületekbőI, két óra múlva a 97 "/" lebrrmlik. Tehát a HtGÉN+gg
kömyezefvédelmi és ökológiai szempcntból nem jelent veszéIyt, mivel egy gyorsan lebomló anyag.

Á HIGÉN+99 előállíüísa NaCl oldatból történik elektrolízissel. Az alkalmazott technológia biztosítja,
hcgy a végterrnék főleg HOCl-t taftalmazzon. Tehát a HIGÉN+99 föbb komponensei NaCl (ü,3%) ,

HOC| (0,035%). Az előállítás során nyomokban keletkeznek klorátok is, de ezeket az anyagokat külön
rrem tudtuk kimutatni és a mért klór aktivitásban ezek a vegyületek is szerepeltek . A hipoklorit
vegyületek bomlási reakcióját az alábbi egyenletek írják le:

HOCI +Cl- {lzl+H2o

NaOCl:NaCl+O*

A bomlási reakció végterméke gáz, ami végképpen elhagyja a közeget és nátrium klorid. Vagyis a
felületre kiperrnetezett HIGÉN*99 maradéka a felületen csak ökológia szempontból tiszta
alacsony koncentrátumú konyhasó (maximálisan csak 72 *g/m'sórnennyiség marad a felüteten !),

Összegz&:

l. Kidolgozíunk egy gyakorlati módszert a HIGÉN+99 fertőtlenítőszer felületi bomlásának a
mérésére.
2. Mérésekkel meghataroauk a HIGÉN+99 fertőtlenítőszer kezelt felületen történő lebomlásának a
sebességét különbözó hőfokokon és bizonyítottuk, hogy a HIGÉN+99 fu}ületre kivitt film fclrmájában
a koncentrációja legalabb 97% -t elveszti l20 perc múlva.
3. A felületre kivitt HIGÉN+gg bomlási terméke ökológiai szempontból nem veszélyes
l<oncentnicióban jelenlévő konyhasó (maximális an 72 mglm2 mennyiségű NaCl marad a felületen).
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