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Wasactieve stoffen
omschrijving

Wasactieve stoffen komen voor in allesreinigers, vloerreinigers, handafwasmiddelen, 
vaatwasmiddelen, sanitairreinigers, WC-reinigers & schuurmiddelen.

Het belangrijkste bestanddeel van schoonmaakmiddelen zijn de wasactieve stoffen. 
Ze worden ook oppervlakte-actieve stoffen, detergenten of tensiden genoemd.

Wasactieve stoffen worden toegepast om het vuil op te lossen en te 
verwijderen. Ze worden meestal voorgesteld als bestaande uit een 
bolvormige olieminnende (lipofi ele) kop, die vuiloplossend en water-
afstotend is, én een lange, waterminnende (hydrofi ele) staart, die 
oplosbaar is in water. De wasactieve stoffen verlagen de oppervlakte-
spanning van het water, zodat het vuil wordt losgeweekt en opgelost 
blijft in het sop om samen met het afvalwater te verdwijnen.

Zeep wordt in de meest gangbare middelen toegevoegd als schuimremmer, niet als vuilverwijderaar. 
Alleen in schoonmaakmiddelen op basis van zeep is zeep de belangrijkste vuilverwijderaar.

Milieu-impact

De wasactieve stoffen hebben negatieve effecten op het milieu en het waterleven. Ze zijn giftig doordat 
ze de beschermende laag van waterorganismen aantasten. Onderzoek toont aan dat een concentratie 
van slechts 1 deeltje per miljoen van sommige wasactieve stoffen een dodelijk effect kan hebben op 
kikkereitjes. Verder zijn sommigen persistent van aard of worden in waterzuiveringsinstallaties niet 
afgebroken. Hoge concentraties van detergenten kunnen de werking van een waterzuiveringsinstallatie 
negatief beïnvloeden doordat ze de aanwezige bacteriën immobiliseren en hun werkzaamheden beletten.

Milieu-indeling

De aard van de wasactieve stoffen is bepalend voor de milieu-impact. De onderstaande indeling tracht 
een indeling te maken volgens milieubelasting. Zowel de winning en het transport van aardolie als de 
grootschalige productie van kokos- en palmolie met veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn 
bezwaarlijk voor het milieu. Beter zijn detergenten van plantaardige grondstoffen die zonder kunstmest 
of bestrijdingsmiddelen (biologisch) zijn geteeld. Deze worden echter zeer weinig toegepast.

Wasactieve stoffen worden gemaakt van plantaardige of petrochemische grondstoffen. Petrochemische 
tensiden vormen de basis van de meeste reinigingsmiddelen (meer dan 80%). Shampoos, cosmetica en 
sommige was- en schoonmaakproducten bevatten detergenten op plantaardige basis.

Bijlage 3: groepen van 
ingrediënten in schoonmaakmiddelen 2

Bron: www.milieukoopwijzer.be
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Zeep

Zeep is het oudste en bekendste wasmiddel. Zeep op plantaardige of dierlijke basis vinden we vooral in de 
vorm van vaste toiletzeep, maar wordt ook in enkele wasmiddelen gebruikt. Plantaardige of dierlijke oliën 
worden met loog verzeept tot een vloeibare of poedervormige substantie.
Zeep zorgt doorgaans voor weinig milieuproblemen omdat ze snel en volledig uit het water verdwijnt. 
De zeep wordt in beken en rivieren onschadelijk gemaakt door de onmiddellijke vorming van niet-giftige 
kalkze(e)p(en).
In zacht water, water dat weinig kalk bevat, is zeep een zeer goede wasactieve stof. Jammer genoeg wordt 
zeep in kalkrijk water inactief en omgevormd tot onoplosbare kalkze(e)p(en). Door er wateronthardende 
stoffen aan toe te voegen, kan men kalkzeepvorming voorkomen en blijft de waskracht behouden.

Petrochemische detergenten

Zeep werd in de jaren ‘50 verdrongen door petrochemische detergenten. 
Nagenoeg alle gangbare was- en reinigingsmiddelen bevatten momenteel 
detergenten die overwegend afkomstig zijn van aardolie. Door de achter-
blijvende reststoffen en de complexe structuur van de aardoliemoleculen 
breken deze synthetische tensiden over het algemeen langzamer of niet 
volledig af. In bepaalde gevallen kan de afbraak tot de vorming van giftige 
stoffen leiden.

Plantaardige detergenten

Bij plantaardige detergenten bestaat de lange vetketen uit plantaardige olie. Meestal is de olie afkomstig 
van kokos of palmpit. Deze wordt o.m. met zwavel en soms ethyleenoxide, een petrochemische component, 
behandeld om tot een detergent te komen. Dit detergent is niet volledig plantaardig; de juiste omschrijving 
is dan ook ‘afkomstig van of gebaseerd op plantaardige olie’. De plantaardige tensiden zijn over het 
algemeen gemakkelijker biologisch afbreekbaar dan aardolie-tensiden. Bovendien zijn ze afgeleid van 
hernieuwbare bronnen. De milieubelasting is vergelijkbaar met die van zeep. Toch zijn de milieueffecten 
van plantaardige tensiden over de volledige levenscyclus niet te onderschatten. De grootschalige 
landbouwtechnieken die vaak wordt toegepast voor de productie van kokos- en palmolie, worden 
gekenmerkt door veelvuldig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen én het kappen van het tropisch 
regenwoud. Biologisch geteelde plantaardige grondstoffen zijn dan ook te verkiezen. Deze laatste zijn 
echter nog niet op de markt.

Bij voorkeur Aanvaardbaar Te vermijden

• plantaardige zeep (meestal 
    met kokos- of palmolie als      
    grondstof) 
• suikertensiden of   
    alkylpolyglycosiden (APG) 
• vetalcoholsulfaat uit 
    vetalcoholen van plantaardige 
    oorsprong 
• niet geëthoxyleerde 
    vetzuuresters 
• zeep gemaakt van dierlijke 
    vetten en oliën 

• vetalcoholethersulfaat (FES, 
     alkylethersulfaat) bij voorkeur 
    van plantaardige oorsprong 
• eiwit/vetzuur-condensaten uit 
    plantaardig of dierlijk eiwit 
• geëthoxyleerde vetzuuresters 
• vetalcoholethoxylaat (FAE) 
• vetalcoholsulfaat (FAS) van 
    plantaardige oorsprong 
• methylestersulfonaat (MES) 
• alcoholethoxylaten (AEO) 
• ammonia 

• lineair alkylbenzeensulfonaat (LAS) 
• Quats (quaternaire 
     ammoniumverbindingen) 
• alkylfenolpolyetheenglycolethers 
     (EPEO) (vb. Nonylphenolenylehoxylaten) 
     of alkylfenolethoxylaten (APEO) 
• amine ethoxylaten 
• EO/PO blokpolymeren 
    (EO=ethyleenoxide, PO=propyleenoxide) 
• secundair alkaansulfonaat (SAS) 
• zinkhoudende polymeren 
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Suikertensiden

Nieuw zijn de suikertensiden, geheel uit plantaardige grondstoffen gemaakt en zeer goed biologisch 
afbreekbaar. Bij de suikerteelt worden tevens minder bestrijdingsmiddelen gebruikt dan bij de teelt van 
sommige andere plantaardige tensiden. De vetketens van dit type detergent kunnen allerlei soorten 
plantaardige oliën zijn, b.v. kokos, palmpit of olijfolie. Via een chemisch proces worden glucose-moleculen 
aan de vetketens gebonden zodat ze oppervlakteactieve eigenschappen krijgen. Een tweede type volledig 
plantaardig detergent is het eiwitdetergent, waarin een eiwit aan een vetmolecule is gebonden. Suiker- en 
eiwitdetergenten zijn in vergelijking met andere detergenten zeer huidvriendelijk en bezitten uitstekende 
milieuvriendelijke eigenschappen.
 
Ammonia

Ammonia zijn aanvaardbaar daar ze slechts in kleine hoeveelheden en in lage concentraties gebruikt 
worden voor bijzondere werkzaamheden. Hun impact is dan ook zeer beperkt.
 
Alkylfenolethoxylaten

APEO’s of alkylfenolethoxylaten zijn zeer giftige stoffen voor waterorganismen en zouden zich daaren-
boven kunnen opstapelen in het leefmilieu.

Wateronthardende stoffen

omschrijving

Waterontharders komen voor in allesreinigers, handafwasmiddelen, vaatwasmiddelen & 
WC-reinigers.

De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheden kalk, magnesium en in mindere mate ook 
ijzer die zich in het water bevinden. De kalk in leidingwater belemmert de reinigende werking van de 
wasactieve stof in reinigingsmiddelen. Hoe meer kalk, hoe harder het water. Waterontharders binden
de kalk in het water en voorkomen dat kalk neerslaat. Op deze manier verbetert de waterontharder de 
werking van zeep.
Een waterverzachter kan noodzakelijk zijn indien het water zeer hard is (meer dan 
35°fH of 20°dH ) en wanneer het wordt verwarmd tot meer dan 55°C. Let er wel 
op dat er steeds een hardheid van minimum 15°fH of 8,5°dH overblijft. 

* De hardheidsgraad van water wordt internationaal meestal uitgedrukt in Franse graden (°fH). 
Deze vermelding vind je op gebruiksaanwijzingen om de juiste hoeveelheid schoonmaakproduct 
te bepalen. Soms worden ook Duitse graden (°dH) gebruikt. 1°fH = 0,56 °dH.

Door gebruik te maken van regenwater, kunnen waterontharders worden voorkomen. Regenwater is namelijk 
niet hard, waardoor zepen hun werking behouden. Sommige waterleidingen zijn reeds voorzien van een toestel 
om het water te ontharden. In dat geval is een waterontharder in het reinigingsmiddel uiteraard overbodig.
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Milieu-indeling

Zeoliet, soda, sillicaat en citraat

Deze ontharders zijn het minst schadelijk en hebben dus de voorkeur. Toch doet het gebruik van zeo-
lieten de hoeveelheid zuiveringsslib toenemen en kan soda bijdragen tot de verzilting van het milieu. 
Citraat is weinig milieubelastend.

Fosfaten

Een bekende waterontharder is fosfaat, een stof die inmiddels uit 
vele reinigingsmiddelen is verdwenen omdat het in hoge mate bij-
draagt tot het probleem van eutrofiëring van het oppervlaktewater. 
Fosfaten zijn sinds kort verboden in wasmiddelen, maar komen 
vooral in vaatwasmiddelen nog voor.
Fosfaten komen via het afvalwater in het oppervlaktewater terecht, 
waar ze de groei van waterflora, vooral van algen, overstimuleren. 
Dit leidt dan weer tot een zuurstoftekort voor andere planten en voor 
vissen en tot troebel water met een verlaagd zelfreinigend vermogen. Bovendien beschikken de meeste 
waterzuiveringsinstallaties in ons land momenteel nog niet over de technieken om fosfaten te verwijderen.
Naast de milieueffecten van fosfaten zelf, veroorzaakt ook het productieproces heel wat milieuhinder. 
Het leidt immers tot licht radioactief afval en gips dat een grote hoeveelheid zware metalen bevat.

Polycarboxylaten

Polycarboxylaten zijn voor het waterleven weinig giftige stoffen van petrochemische oorsprong, 
die echter niet of nauwelijks afbreekbaar zijn.

EDTA

EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) is bijna niet biologisch afbreekbaar. Door zijn geringe adsorptiecapa-
citeit en goede wateroplosbaarheid komt het voor een groot deel terecht in het effluent van de waterzui
veringsinstallatie. Dit leidt op termijn tot een stijging van de concentratie van deze stof in het aquatische 
milieu. EDTA is op zichzelf niet zo erg giftig voor het waterleven. De milieuproblemen worden voornamelijk 
veroorzaakt doordat EDTA een stof is die niet alleen kalk complexeert, maar ook heel wat andere stoffen 
zoals zware metalen en micronutriënten. Zo worden zware metalen, wanneer ze in EDTA-gecomplexeerde 
vorm in het afvalwater aanwezig zijn, niet meer uit het afvalwater neergeslagen, waardoor deze in het 
oppervlaktewater terechtkomen.

NTA

Hoewel natriumtrilotriacetaat of kortweg NTA ook een relatief sterke complexvormer is, breekt 
het gemakkelijker af dan EDTA. Het wordt echter wel geklasseerd als mogelijk kankerverwekkend.

Bij voorkeur Aanvaarbaar Vermijden

• Geen • Silicaten 
• Zeoliet (NAS) 
• (Natrium)citraat 
• Soda (natriumcarbonaat) 

• Fosfaten 
• NTA 
• EDTA 
• Fosfonaten 
• Polycarboxylaten 
• Polyacrylaten 
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Bij voorkeur Aanvaarbaar Vermijden

* Geen bleekmiddelen
* Bacteriën en enzymen 

* Percarbonaat
* Waterstofperoxide  
   (zuurstofwater)
* Perazijnzuur 

* Chloor en chloorverbindingen (bleekwater, javel, hypochloriet, 
   natriumhypochloriet, cyanochloorbleekmiddel, chloorbleekloog, 
   chloortabletten of natriumdichloorisocyanuraat, methyleen-
   chloride of dichloormethaan...)
* Perboraat
* Quats (quaternaire ammoniumverbindingen)
* Jodiumhoudende stoffen
* Formaldehyde
* Fenol
* Glutaaraldehyde 

Desinfectie- & bleekmiddelen

omschrijving

Bleek- & desinfectiemiddelen kunnen voorkomen in allesreinigers, 
vaatwasmiddelen, sanitairreinigers, WC-reinigers & schuurmiddelen. 

Bleken

Bleekmiddelen worden gebruikt voor het toilet, om bleekbare vlekken te verwijderen en de natuurlijke 
vergeling van textiel tegen te gaan. Een bleekmiddel kan deze lichte verkleuring, die veroorzaakt wordt door de 
blootstelling aan het licht, wegnemen door actieve zuurstof vrij te maken. Ook natuurlijke kleurstoffen (koffie, 
thee, gras, vruchten en groenten,…) kunnen op deze manier worden verwijderd. Bedenk hierbij wel dat een 
bleekmiddel de eigenlijke waswerking niet verbetert, het verwijdert enkel bleekbare vlekken.
Bleekmiddelen worden vaak vergezeld van een activator zodat ze ook bij lagere temperaturen werken én van 
een stabilisator omdat het bleekmiddel anders uiteen zou vallen. Als stabilisator bij bleekmiddelen worden 
meestal de schadelijke fosfonaten of EDTA gebruikt. Deze moeten zeker worden vermeden.

desinfecteren

Desinfectiemiddelen zoals bleekwater moeten worden vermeden. Routinematig gebruik van 
ontsmettingsmiddelen is absoluut onnodig. Uit onderzoek is gebleken dat enkele uren nadat een vloer of 
toilet ontsmet is, de hoeveelheid micro-organismen weer net hetzelfde is als voor de ontsmetting. Desinfectie 
dient bijgevolg gericht te zijn tegen specifieke ziekteverwekkende organismen. In zwembaden en grote 
keukenomgevingen is desinfectie wel verplicht.

Het desinfecteren met chemicaliën kan op verschillende manieren worden vermeden:
 Stofbestrijding omdat micro-organismen zich via ronddwarrelend stof snel verspreiden.
 Het gebruikte schoonmaakmateriaal zoals dweilen, moppen, werkdoekjes, sponzen en zemen goed   
 uitspoelen en uithangen om te drogen.
 Vuilnisemmers en afvalcontainers regelmatig legen en reinigen.
 Een te hoge temperatuur vermijden, die is gunstig voor bacteriën.
 Vocht zoveel mogelijk uitsluiten. 

Indien het, in een uitzonderlijk geval, toch nodig is te desinfecteren, dan dient een object altijd eerst grondig met 
een gewoon schoonmaakmiddel te worden gereinigd. Desinfectiemiddelen reageren namelijk met vuil en vet. 
Vooraf niet reinigen betekent een onnodig verbruik van schadelijke desinfectiemiddelen. Gebruik bij voorkeur geen 
bleekwater. Minder milieubelastende alternatieven zijn middelen op basis van peroxiden (zuurstof).

Milieu-indeling
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Bacteriën en enzymen

Bacteriën en enzymen zijn een milieuverantwoord alternatief voor desinfectantia en bleekmiddelen in 
sanitairreinigers, indien ze niet genetisch gemanipuleerd werden.

Zuurstofbleekmiddelen

Zuurstofbleekmiddelen, zoals perboraat en percarbonaat hebben dezelfde werking 
als chloorbleekmiddelen. In plaats van hypochloriet bevatten de producten waterstof-
peroxide en daarbij nog een klein percentage waterontharders (vb. fosfonaten) om 
de metaalionen te binden die het waterstofperoxide kunnen ontleden. De producten 
bevatten ook een klein beetje natriumsulfaat. Zuurstofbleekmiddel op basis van 
percarbonaat is te verkiezen boven een op perboraat.

Percarbobaat

Percarbonaat is een alternatief, milieuverantwoord bleekmiddel dat al actief is bij lage temperaturen. 
In de praktijk betekent dit dat het product al vanaf 30°C kan worden gebruikt. Het wordt gemaakt van 
soda en zuurstofwater.

Perboraat

Perboraat is een bleekmiddel dat vooral gebruikt wordt in waspoeders. Omdat perboraat pas werkt bij 
60°C, worden synthetische bleekmiddelactivatoren zoals TAED (tetra-acetylethyleendiamine) toegevoegd. 
Perboraat belast het watermilieu omdat het borium produceert. Een overmaat aan borium is schadelijk 
voor waterplanten. Borium heeft ook een bacteriedodende werking en is daardoor ongunstig voor de 
waterzuiveringsinstallaties.

Chloorbleekmiddelen

Chloorbleekmiddelen bestaan voor 1 tot 5% uit actief chloor. Hypochloriet, beter bekend als javel of 
bleekwater, is het meest gekende bleekmiddel dat vooral wordt toegepast als ontsmettingsmiddel voor 
het sanitair. Chloorbleekmiddelen ontkalken niet, maar bleken wel en reinigen enigzins, door de wasactieve 
stoffen die deze producten meestal eveneens bevatten (1-3%). De hygiënische werking is maar zeer 
beperkt en zeer vaak van korte duur.

Bovendien is het product slecht voor het milieu. In het riool of de waterzuiveringsinstallatie kan hypo-
chloriet chemische verbindingen vormen met andere organische stoffen zodat zeer giftige metabolieten 
(omzettingsproducten) ontstaan.

Gebruik van chloorbleekmiddelen vormt bovendien een ernstige belasting voor de 
ademhalingswegen. 
In combinatie met andere schoonmaakmiddelen kan het giftige chloorgas gevormd 
worden. Dit is een bijtend gas dat onmiddellijk op de ademhaling slaat.

Daarenboven kost de productie van chloor, dat nodig is voor de productie van bleekwater, veel energie 
en worden milieubelastende productieprocessen gebruikt zoals de kwikcellen. De milieueffecten van 
kwik zijn een gevolg van bioaccumulatie. Voor de meeste organismen is kwik al giftig bij een relatief 
lage concentratie in het milieu. Bovendien is kwik is zeer moeilijk afbreekbaar. Het beïnvloedt de lucht- 
en waterkwaliteit nog jarenlang nadat het in het milieu is terechtgekomen.

6
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Bij voorkeur Aanvaarbaar Vermijden

• Conserveermiddelen die in levensmiddelen 
  zijn toegestaan. Deze zijn in het algemeen 
  vrij onschadelijk en verdienen de voorkeur. 
  Ze worden weergegeven met de nummers 
  E200 t.e.m. E299 van de E-nummers

• Bronopol • Alkylerende conserveermiddelen  
  (chlooracetamide, glutaar-aldehyde) 
• Formaldehyde 
• Gechloreerde fenolen 
• Glycolen 

Kleur- & geurstoffen
omschrijving

Kleur- en geurstoffen kunnen voorkomen in allesreinigers, vloerreinigers, hand-
afwasmiddelen, vaatwasmiddelen, sanitairreinigers, WC-reinigers & schuurmiddelen.

Kleur- en geurstoffen worden aan schoonmaakmiddelen toegevoegd om ze van anderen te onder-
scheiden. Ook zorgen geurstoffen voor een ‘frisse geur’-effect bij het schoonmaken. 
Deze stoffen dragen echter niet bij tot de werking van de schoonmaakmiddelen en vormen een vaak 
onderschatte groep wat hun milieurisico betreft. Kleurstoffen zijn enkel acceptabel wanneer ze een 
signaalfunctie vervullen en plantaardig of mineraal van oorsprong zijn.

Milieu-indeling

* Polycyclische musks: Synthetische geurstoffen, zoals de polycyclische musks, leiden dikwijls tot bioaccumu-
latie en tot allergische reacties en aangezien de grondstoffen ervan eindig zijn, worden ze beter niet gebruikt. 

Bewaarmiddelen
omschrijving

Bewaarmiddelen kunnen voorkomen in allesreinigers, vloerreinigers, handafwasmiddelen & 
schuurmiddelen.

Bewaarmiddelen worden aan reinigingsmiddelen toegevoegd om bederf te voorkomen, om te beschermen 
tegen afbraak door bacteriën. Ze zijn niet enkel schadelijk voor de micro-organismen in 
de schoonmaakmiddelen, maar ook voor micro-organismen in het milieu. 

Milieu-indeling

Bij voorkeur Aanvaarbaar Vermijden

• Geen kleur- & 
  geurstoffen 

• Etherische oliën en hun fracties 
• Kleurstoffen van plantaardige oorsprong 
• Organische kleurstoffen vrij van zware 
   metalen (Heavy Metal Free, HMF) 
• Kleurstoffen die voldoen aan richtlijn 76/768/
   EEC betreffende de onderlinge aanpassing 
   van de wetgeving der lidstaten inzake 
   cosmetische producten 
• Kleurstoffen die voldoen aan Richtlijn 94/36/
  EEC behoudende de vaststelling van bijzon-
  dere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die 
  in levensmiddelen worden gebruikt . Deze 
  kleurstoffen worden weergegeven met de
  E-nummers E100 t.e.m. E199. 

• Kleurstoffen met zware metalen 
  (cadmium, chroom, lood, kwik, anti-
  noom, barium, seleen, beryllium, telluur, 
  thallium of verbindingen ervan) 
• Nitromuskusverbindingen (vb. 
  muskusxyleen, muskusambrette, 
  moskeen, muskustibetine, muskusketon) 
• Polycyclische muskusverbindingen* 
  (vb. Galaxoide-groep (HHCB), Tonaloide-
  groep (AHTN), Celestolide-groep (ADBI), 
  Traseolide (AITI) en Phantolide (AHMI)) 
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Oplosmiddelen
omschrijving

Oplosmiddelen kunnen voorkomen in allesreinigers, vloerreinigers & handafwasmiddelen.

Oplosmiddelen lossen de wasactieve stoffen in het reinigingsmiddel op en laten het schoongemaakte 
oppervlak snel en streeploos opdrogen. Voorbeelden van oplosmiddelen zijn alcohol en isopropanol. Bij 
verdamping dragen oplosmiddelen bij tot smogvorming.  

Milieu-indeling

Geen

Oplosmiddelen worden beter niet gebruikt en horen zeker niet thuis bij het dagelijks 
onderhoud, zeker gechloreerde en aromatische koolwaterstoffen niet.
 
Ethanol versus isopropanol

Slechts wanneer het echt niet anders kan en in zeer specifieke toepassingen kunnen 
oplosmiddelen worden toegepast. Gebruik in dat geval eerder ethanol in plaats van 
isopropanol, dat van petrochemische oorsprong is. Alcohol en isopropanol zijn beiden 
vluchtig waardoor ze bij inademing kunnen leiden tot irritaties.
 
Glycolen en glycolethers

Glycolethers kunnen bij hoge blootstelling schadelijk zijn voor de mens. De glycolen, glycolethers en 
ethanolamines zijn weinig vluchtig zodat bij normaal gebruik inademing niet snel voorkomt. 
Wel worden de glycolethers methoxypropanol en ethylglycol verdacht van reproductieschade.

 
Koolwaterstoffen

Alle verbindingen die (uitsluitend) bestaan uit koolstof (C) en waterstof (H), noemt men koolwaterstoffen.

8

Bij voorkeur Aanvaarbaar Vermijden

• Water • Ethanol of ethylalcohol 
  (gewone alcohol) 
• Citrusterpenen 
• Ethylacetaat (combinatie van 
  ethanol en melkzuur) 
• Vetzure methylesters 

• Cumolsulfonaat 
• Toluolsulfonaat 
• Isopropanol 
• Cellulose thinner 
• White spirit 
• Benzine 
• Gechloreerde koolwaterstoffen 
  (vb. trichlooretheen, perchloorethyleen, 
  tetrachloorethyleen, methyleenchloride, 
  polychloorbenzeen, gechloreerde fenolen) 
• Aromatische koolwaterstoffen (VOS: xyleen, 
  tolueen) 
• Gehalogeneerde koolwaterstoffen (CFk’s, HFk’s, 
  PCB’s) 
• Glycolen, glycolethers (butylglycol, ethyldiglycol) 
• Benzeen 
• Polyglycol-oplosmiddelen (polyethyleenglycolen) 
• Ketonen (zoals aceton) 
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Zuren & basen
omschrijving

Kleur- en geurstoffen kunnen voorkomen in allesreinigers, vaat-
wasmiddelen, sanitairreinigers, WC-reinigers & schuurmiddelen.

De meeste schoonmaakmiddelen zijn basisch. Alkalische (basische) reinigers 
slagen erin om organische verontreiniging, bijvoorbeeld vet en eiwit, aan te 
pakken. Basen zijn in staat om vetten te splitsen en maken eiwitten en kool-
hydraten oplosbaar in water.

Zuren worden aan schoonmaakmiddelen toegevoegd om kalkafzettingen (ketel-
steen, urinesteen, opgedroogde kalk- en cementafzettingen, roest en oxidatie) op 
te lossen en te verwijderen. Zuren zijn vooral in staat om anorganische verontreiniging aan te pakken. 
Ze worden dan ook vooral in sanitairreinigers ingezet.

Milieu-impact

Een grote hoeveelheid zuren of basen in reinigingsmiddelen kan leiden tot een 
verandering van de zuurgraad of pH. De meeste waterorganismen 
verdragen geen grote schommelingen van de zuurtegraad. Te zure of basische 
waters kunnen dan ook de biologische processen geheel of gedeeltelijk verstoren. 
Door een teveel aan zuren in het oppervlaktewater ontstaat verzuring, wat een 
verstoring in de samenstelling van het oppervlaktewater en de bodem veroorzaakt. 
Zo hebben verzurende emissies een negatieve werking op ecosystemen (afsterven 
van bossen, verzuren van meren, aantasting van visbestanden, enz.), ze tasten ge-
bouwen en monumenten aan en kunnen aanleiding geven tot gezondheidsproblemen. 
Gevoelige ecosystemen (zoetwatermeren, kustgebieden, vennen, bossen en heiden) krijgen het eerst 
te maken met de gevolgen van verzuring.

Verzuring van waterecosystemen gebeurt op alle niveaus en heeft een belangrijke impact op zowel 
planten- als dierengemeenschappen. Aquatische organismen worden zowel beïnvloed op een directe 
manier, door de toxische condities die gecreëerd worden, als op een indirecte manier, door het verdwijnen 
van prooi-dieren. Een van de eerste effecten van verzuring van waterecosystemen is dan ook het optreden 
van een grote vissterfte.

Milieu-indeling Zuren

De voorkeur gaat uit naar zwakkere, organische zuren ten nadele van agressieve sterk minerale zuren. 
Zwakkere zuren hebben wel een iets langere inwerktijd nodig.
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Bij voorkeur Vermijden

• Citroenzuur of 2-hydroxy-1,2,3propaantricarbonzuur 
• Azijnzuur of ethaanzuur 
• Propionzuur of propaanzuur minder dan 3% 
• Melkzuur of 2-hydroxypropaanzuur 
• Perazijnzuur 
• Mierenzuur of methaanzuur 
• Wijnsteenzuur of 2,3-hidroxy-1,4-butaandizuur 

• Fosforzuur 
• Zoutzuur 
• Zwavelzuur 
• Salpeterzuur 
• Sulfaminezuur of    
  amidosulfonzuur 
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Milieu-indeling Basen

*Natronloog en kaliloog zijn nodig om zeep te maken, ze zijn corrosief maar niet gevaarlijk. 
Amonia werkt ontvettend en is in kleine hoeveelheden (minder dan 1%) aanvaardbaar.
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Bij voorkeur Aanvaarbaar Vermijden

• Soda of natriumcarbonaat 
• Silicaten 

• Natronloog *
• Kaliloog *
• Ammoniak minder dan 1% 

• Borax 
• Natriumfosfaat 
• Mono-, di- en triethanolamine 


