werkblad 4: Informatie en milieuvriendelijkheid
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Doel van het onderzoek
In dit onderzoek ga je na of de gebruikte huishoudproducten milieuvriendelijk zijn. Je vertrekt van de informatie op het etiket, die al een eerste indicatie moet geven over de
milieu-effecten van het product. Voor milieuonvriendelijke producten ga je op zoek naar alternatieven. Het onderzoek gebeurt in drie fases:

fase 1: je inventariseert de gebruikte producten en je gaat na of
de verpakking van het product voldoende informatie bevat.
Het uitgangspunt is: weinig informatie pleit in het nadeel!
fase 2: je neemt de producten met voldoende informatie onder
de loep en bestudeert de biologische afbreekbaarheid,
de dosering en de ingrediënten.
fase 3: je zoekt alternatieven voor de meest milieuonvriendelijke
producten.
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Wat moet je weten voordat je begint?
De informatie die je op de verpakking van een onderhoudsproduct vindt, is heel uiteenlopend en vaak erg beperkt. Volgens de wet moet het etiket vermelden: de naam van
het product, de prijs, het gewicht en de verantwoordelijke voor de commercialisering en ingrediënten vanaf een bepaalde concentratie. Bij een ‘gevaarlijk product’ moet ook
de naam van de gevaarlijke elementen, de gevaarsymbolen (zwart op oranje) en uitleg over bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen (R- en S-zinnen) op de verpakking
staan. De verplichte informatie geeft vaak beperkte informatie over de milieuvriendelijkheid van het product.

FASE 1. Duidelijke extra informatie
Biologische afbreekbaarheid: Op het etiket staat vermeld in welke mate (vb. %) het product biologisch afbreekbaar is.
Dosering: De dosering is duidelijk vermeld. Dit wordt vaak voorgesteld met een maatdop of maatbeker.
Ingrediënten: In een product zitten heel wat stoffen, die al dan niet milieuvriendelijk zijn. Om de milieuvriendelijkheid van een product goed te
kunnen inschatten, is een gedetailleerde ingrediëntenlijst essentieel. Stoffen die het vuil oplossen zijn belangrijke ingrediënten die vrijwel overal
voorkomen. Dit zijn de wasactieve stoffen (ook oppervlakte-actieve stoffen, detergenten of tensiden genoemd). Ook zeep is een wasactieve stof.
Meer info in Bijlage 3: Groepen van ingrediënten in schoonmaakmiddelen of via de website.
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FASE 2. Milieuvriendelijkheid
Biologische afbreekbaarheid: De afbraak van stoffen van een huishoudproduct gebeurt in 2 stappen. Bij primaire afbreekbaarheid worden de oppervlakte-actieve
stoffen afgebroken tot kleinere moleculen. Bij totale afbreekbaarheid worden deze componenten volledig afgebroken tot CO2, water en anorganische zouten.
Volgens de Europese Detergentenverordening moeten de oppervlakte-actieve stoffen van alle huishoudproducten op de markt totaal afbreekbaar zijn. Dit betekent dat in
standaardtesten de oppervlakteactieve stof op 28 dagen voor 60% afgebroken moet worden tot water, CO2, en anorganische zouten.
Een milieuvriendelijk product scoort beter: de totale afbreekbaarheid is hoger dan 60% op 28 dagen, en ook de andere grondstoffen of het totale eindproduct zijn goed
afbreekbaar.

Op de verpakking vind je uiteenlopende informatie over de biologische afbreekbaarheid van een product:
- de informatie over biologische afbreekbaarheid ontbreekt: je mag ervan uitgaan dat het product voldoet aan de wet, maar ook niet beter.
- de informatie over biologische afbreekbaarheid is vaag of beperkt zich tot de primaire afbreekbaarheid: ook hier mag je ervan uitgaan dat het product voldoet aan
de wet, maar niet meer.
Enkele voorbeelden van vage of beperkte informatie: ‘snelle biologische afbreekbaarheid’ (hoe snel?), ‘voldoet aan de Europese norm’ (dus niet beter dan de norm),
‘80% primaire afbreekbaarheid’ (wat met de totale afbreekbaarheid?)
- de informatie op het etiket is duidelijk en gaat over de totale afbreekbaarheid. Je gaat na of de afbreekbaarheid hoger is dan de norm: worden enkel de oppervlakte-actieve stoffen afgebroken, of is het volledige product afbreekbaar? Wordt de oppervlakte-actieve stof voor meer of minder dan 60% afgebroken op 28 dagen?
Een voorbeeld van een mileuvriendelijk product: ‘volledig en snel afbreekbaar (OECD-test 301F, volledig product)‘. Dit product voldoet immers aan de norm en is
bovendien volledig afbreekbaar.
Ook keurmerken en labels (vb. ecolabel) kunnen informatie geven over biologische afbreekbaarheid.
Dosering: Een juiste dosering is essentieel. Een hogere dosering zorgt niet voor een beter resultaat, belast het milieu meer en kost meer. Een milieuvriendelijk product
voldoet aan volgende zaken:
- op de verpakking staat informatie over de dosering
- de dosering staat vermeld in functie van de vervuiling of de waterhardheid
- het product heeft een doseersysteem, bijvoorbeeld de dop van de fles als maatbeker
Ingrediënten: De ingrediënten zeggen heel veel over de giftigheid, afbreekbaarheid en milieuvriendelijkheid van het product. Bepaald stoffen zijn
Watergebruik
schadelijker dan anderen. De studie en de interpretatie van de ingredïenten is erg complex. Voor een gedetailleerde analyse baseer je je best op
Cheklist: Vereisten voor milieuvriendelijke producten. In deze oefening focus je op enkele eenvoudiger te controleren aspecten:
- Milieuvriendelijk: Grondstoffen/zepen/ detergenten/ Wasactieve stoffen van plantaardige oorsprong. Dit is een heel belangrijke indicatie voor milieuvriendelijkheid.
- Milieuonvriendelijk: Aanwezigheid van Chloor (Cl-) in het product
- Milieuonvriendelijk: Aanwezigheid van Fosfor (P) of Fosfaat (PO43-) in het product
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Verpakking: Ook de verpakking moet milieuvriendelijk zijn. Een goede verpakking is herbruikbaar, vervaardigd uit gerecycleerd en recycleerbaar materiaal. Bovendien is
het verpakkingsaandeel beperkt. Zo is een fles van 5l product milieuvriendelijker dan 10 flessen van 500 ml. In deze oefening bestudeer je alleen het verpakkingsaandeel.
Lees ook meer op www.milieukoopwijzer.be of op www.wwf.be

FASE 3. Milieuvriendelijke alternatieven
Tabel 1: Milieuvriendelijke alternatieven

Op zoek naar een alternatief???

Milieuvriendelijker schoonmaken, enkele tips!

In supermarkten word je overspoeld met prachtige reclameslogans, het ene
product poetst nog beter, met minder moeite en is nog frisser dan het andere.
Niets is minder waar: een betaalbaar milieuvriendelijk alternatief:

Gebruik minder schoonmaakmiddelen!

1. Voor badkamer en toilet
Gebruik een scheut gewone azijn om kalkaanslag te verwijderen.
Kies een toilet of badkamerreiniger op basis van plantaardige stoffen.
Gebruik eventueel een zuurstofbleekmiddel voor de verwijdering van
moeilijke vlekken.
Mijd kwalijke geurtjes door een zakje lavendelkruiden of een doek
besprenkeld met lavendelolie in de toiletruimte te hangen.
2. Voor de was
Mijd producten met: fosfaten, fosfonaten, polycarbonxylaten, EDTA, NTA.
Gebruik milieuvriendelijke fosfaatvrije wasverzachters zoals zeoliet, citraat
en soda.
3. Voor de schoonmaak in het hele huis
Allesreiniger op plantaardige basis of één die afbreekbaar is voor minstens
98 % op enkele dagen tijd (zie etiket).
Schuurmiddel zonder chloorbleekmiddel.
Afwasmiddel op plantaardige basis.
(Schoonmaak)azijn.
Soda.
Schuurspons, zeem, borstel en een rubberen zuignap als
gootsteenontstopper.
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Reinig zonder schoonmaakmiddelen. Gebruik microvezeldoekjes (doekjes waarmee je
kan reinigen zonder product omwille van de specifieke structuur). Ook een gewone doek heeft
lang niet altijd zeep nodig.
Zuinig omgaan met een product levert vaak de grootste besparing op voor het milieu. Ga uit
van de dosering die op de verpakking vermeldt staat en ga na of je niet minder kan gebruiken.
Kies voor geconcentreerde producten: je bespaart verpakkingsmateriaal en onnodig gesleep
met water. Let extra op de dosering, want er is minder van dit product nodig dan bij een
gangbaar product.
Maak gebruik van een doseersysteem. Volgens een Duits onderzoek wordt er met de
scheutmethode 40% overgedoseerd.
Gebruik zo weinig mogelijk verschillende producten, liever een allesreiniger dan een
gespecialiseerd product.
Wrijf op vlekken! Uit onderzoek blijkt dat de chemische actie van het reinigingsmiddel
ondergeschikt is aan de mechanische actie van het wrijven met een doek.
Registreer het verbruik aan schoonmaakmiddelen, zodat je het in de gaten kan houden.
Gebruik navulbare verpakkingen en vul ze na uit grootverpakkingen. Gebruik ook
navulverpakkingen voor ruitenreinigers en koop niet elke keer een nieuwe fles.
Gebruik regenwater voor de schoonmaak. Doordat dit water minder hard is, is de werking van
de reinigingsmiddelen efficiënter. Er zit namelijk minder kalk in regenwater die de werking van
de wasactieve stoffen kan hinderen.
Sensibilisatie is belangrijk! Wordt de gebruikersgroep gesensibiliseerd om het product
correct te gebruiken? Vraag eens na of er sensibilisatieacties zijn geweest op school. Bekijk
ook welke resultaten dit opleverde en waarom de sensibilisatie al dan niet succesvol was
(organisatie, financiën,…).
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Tabel 2: Informatie en milieuvriendelijkheid van huishoudproducten
Invertarisatie
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14. Afwezigheid
fosfaten/fosfor

13. Afwezigheid
chloorverbindingen

17. Categorie

0/1

16. Milieuvriendelijkheidsscore
(som 8 t.e.m. 16)

12. Plantaardige
herkomst

0/1

10. In functie van
vervuling

15. Beperkt verpakkingsaandeel

11. Doseersysteem

0/1

Ingrediënten

Dosering
9. Info

8. Biologische afbreekbaarheid

7. Informatiescore (= som 4, 5, 6)

6. Ingrediënten
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5. Dosering

3. Toepassing

18. Alternatief

Milieuvriendelijkheid

4. Biologische afbreekbaarheid
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2. Nummer

1. Product

Informatie
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Werkwijze
Gebruikersgroep: schoonmaakpersoneel / keukenpersoneel / technisch personeel / leerlingen praktijkvak: ............................................ (schrappen wat niet past)
Neem contact op met de gebruikersgroep, onderzoek elk product en en vul Tabel 2: Informatie en milieuvriendelijkheid van huishoudproducten in.

OPDRACHT FASE 1: Inventarisatie en evaluatie informatie
Watergebruik

A: Inventarisatie
l Vraag aan de mensen van jouw gebruikersgroep welke huishoudproducten ze gebruiken. Noteer de naam van de gebruikte producten in kolom 1.
l Geef elk product met een stift een duidelijk nummer op de verpakking. Noteer dit nummer ook in kolom 2.
l Noteer bij elk onderzocht product de toepassing in kolom 3.
Mogelijke toepassingen: afwasmiddel / allesreiniger / vloerreiniger / schuurmiddel / zepen / vaatwasmiddel / snelontkalker / wc-reiniger / wc-ontkalker / verven
B. Evaluatie informatie
l Ken aan elk product een score toe voor informatie over biologische afbreekbaarheid, gezondheidseffecten en dosering: vind je voor een criterium degelijke informatie,
geef je 1 punt; weinig of geen informatie levert 0 punten op. Vul kolom 4, 5 en 6 in:
l Bereken de informatiescore: tel de scores voor de eerste criteria op.
BESLUIT:
Hoeveel van de producten hebben 3 punten? ...................................... Hoeveel 2? .............................. Hoeveel minder dan 2? .........................
Staat er bij de meeste producten voldoende informatie op de verpakking? .........................................................

OPDRACHT FASE 2: Evaluatie van de milieuvriendelijkheid
Ken aan de producten met voldoende informatie een score toe voor de milieuvriendelijkheid voor biologische afbreekbaarheid, dosering, ingrediënten en verpakking. De
maximumscore verschilt per onderdeel en staat aangegeven in de tabel.
Biologische afbreekbaarheid: Is de totale afbreekbaarheid van het product hoger dan de Europes norm? Ja = 3 punten - neen = 0.
l Dosering: - aanwezig = 1 punt – afwezig = 0 punten.
- dosering in functie van bevuiling en/ of waterhardheid = 1 punt – afwezig = 0 punten.
- verpakking heeft een doseersysteem = 1 punt – afwezig = 0 punten.
l

Water4all
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Ingrediënten:
een gedetailleerde ingrediëntenlijst ontbreekt: 0 punten voor de 3 onderdelen.
een gedetailleerde ingrediëntenlijst is aanwezig: ga volgende zaken na:
- grondstoffen van plantaardige oorsprong: aanwezig = 3 punten - afwezig = 0.
- Chloorverbindigen afwezig = 1 punt - aanwezig = 0.
- Fosfor en fosfaten afwezig = 1 punt - aanwezig = 0.
l Verpakking:
Beperkt verpakkingsaandeel (weinig verpakkingsmateriaal) = 1 punt - anders 0.
l Bereken de milieuvriendelijkheidsscore: tel de scores op van kolom 8 tot en met kolom 15.
l Ken elk product toe aan een categorie:
Categorie A: de score voor milieuvriendelijkheid bedraagt 9 tot 12 punten:
milieuvriendelijk
Categorie B: de score voor milieuvriendelijkheid bedraagt 5 tot 8 punten:
matig milieuvriendelijk
Categorie C: de score voor milieuvriendelijkheid bedraagt 0 tot 4 punten:
milieuonvriendelijk
l

BESLUIT:
Vul Tabel 3: Synthese milieuvriendelijke producten in op basis van de
resultaten in tabel 2: hoeveel producten behoorden tot categorie A, B en C?
Opgelet: deze indeling geeft slechts een indicatie!
l Bereken het percentage (in kolom 3).
l Maak een taartdiagram.

Tabel 3: Synthese milieuvriendelijke producten

l

Worden op school veel milieuvriendelijke producten gebruikt?

1.Categorie
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Totaal

2. Aantal producten

3. % producten
=(aantal / totaal
aantal ) x 100

...................................................................................................

OPDRACHT FASE 3 Op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven
Noteer voor de producten die slecht scoren (categorie C en B) een alternatief. Noteer ze in de tabel in kolom 18.
BESLUIT:
Welke tips kan je meegeven aan de gebruikers?
.................................................................................................................................................................................................................................................
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