Checklist: Milieuvriendelijkheid van producten

Colour

Op school worden huishoudproducten gebruikt voor het schoonmaken van de school, voor hygiëne, voor de afwas,
maar ook producten voor het onderhoud van het gebouw (verven, beitsen,…). Al de gebruikte producten die in het
water terecht komen, verontreinigen het water in de school. Producten die de natuur makkelijk kan afbreken, zijn
dan ook minder belastend voor het milieu.

Gebruikersgroep: schoonmaakpersoneel / keukenpersoneel / technisch personeel (schrappen wat niet past)
Onderzoek de milieuvriendelijkheid van een product!
De milieuvriendelijkheid van een product heeft niet alleen te maken met de biologische
afbreekbaarheid, ook met de giftigheid, de ingrediënten, de toegepaste dosering en de
verpakking. Ga na welke van volgende vereisten voor het product voldaan is. Noteer voor
elk product de vereisten waaraan het voldoet in tabel 1. Lees er meer over achteraan de checklist.
Vereisten voor milieuvriendelijke producten
1. Totale afbreekbaarheid in aërobe omstandigheden van alle organische grondstoffen
én van het eindproduct
2. Afbreekbaarheid in anaërobe omstandigheden van de oppervlakte-actieve stoffen
3. Beperkte toxiciteit voor het waterleven van alle grondstoffen en van het eindproduct
4. Het totale fosforgehalte wordt beperkt
5. Stoffen met volgende R-zinnen worden niet gebruikt:
R 40 / 45 / 46 / 49 / 50 / 53 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 68 (zoals bij de basisvoorwaarden)
en ook deze niet: R 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 39 / 42 / 43 / 48 / 51 / 52 / 54 / 55 / 56 / 58
6. Geen APEO / EDTA / NTA / chloorverbindingen / fosfaten / nitromuskusverbindingen
7. Huidvriendelijk
8. Grondstoffen voor meer dan 80% van hernieuwbare oorsprong
9. Beperking van het verpakkingsaandeel
10. Afwezigheid in de verpakking van PVC of andere gechloreerde materialen en metaal /
recycleerbare materialen (karton, PE, PP, PET) of bioplastics / karton met minimum 80%
gerecycleerde vezels
11. Herbruikbare verpakking
12. Vermelding van doseringsinstructies in functie van bevuiling en/of waterhardheid
13. Vermelding van volledige grondstoffendeclaratie op verpakking, fiche of website
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Basisvereisten voor matig milieuvriendelijk producten
14. Totale afbreekbaarheid in aërobe omstandigheden van alle organische
oppervlakteactieve stoffen
15. Afbreekbaarheid in anaërobe omstandigheden van
oppervlakteactieve stoffen
16. Beperkte toxiciteit voor het waterleven van alle grondstoffen
17. Totale fosforgehalte wordt beperkt
18. Stoffen met volgende R-zinnen worden niet gebruikt: R 40 / 45 / 46 / 49/
50 / 53 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 68
19. Geen APEO / EDTA / NTA / chloorverbindingen / fosfaten /
nitromuskusverbindingen
20. Huidvriendelijk
21. Beperking van het verpakkingsaandeel
22. Afwezigheid van PVC of andere gechloreerde materialen en metaal /
recycleerbare materialen (karton, PE, PP, PET) of bioplastics / karton met
minimum 80% gerecycleerde vezels
23. Vermelding van doseringsinstructies
in functie van bevuiling en/of
waterhardheid

Producten die niet aan al deze basisvoorwaarden
voldoen zijn milieuonvriendelijk!
Lees ook meer op www.milieukoopwijzer.be, een project van de Bond Beter Leefmilieu
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Vul de tabel in met de nummers van de vereisten waaraan elk product voldoet.
Beoordeel nadien of het milieuvriendelijk is of niet. Bedenk voor de milieu-onvriendelijke of zelfs schadelijke producten een alternatief.
Tabel 1: Milieuvriendelijkheid van producten
Nr.

Product

Vereisten milieuvriendelijkheid
VOLDAAN AAN

Beoordeling

Alternatief

Hoeveel % van deze producten is milieuvriendelijk?
= (totaal aantal producten / aantal milieuvriendelijke producten) X 100
Mogelijke beoordeling per product:

2

Milieuvriendelijk:
Matig milieuvriendelijk:
Milieu-onvriendelijk:

vereisten 1-13 voldaan
vereisten 14-23 voldaan
niet voldaan aan alle vereisten 1-13 of 14-23
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!!! In supermarkten word je overspoeld met prachtige reclameslogans, het ene
product nog frisser, groener en ecologischer dan het andere. Niets is minder
waar: een betaalbaar milieuvriendelijk alternatief:

Milieuvriendelijker schoonmaken, enkele tips!
Gebruik minder schoonmaakmiddelen!

Op zoek naar een alternatief???

Reinig zonder schoonmaakmiddelen. Gebruik microvezeldoekjes.
Ook een gewone doek heeft lang niet altijd zeep nodig

1. Voor badkamer en toilet

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.

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 op 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.

Kies voor geconcentreerde producten: je bespaart verpakkingsmateriaal en
onnodig gesleep met water. Let extra op de dosering, want er is minder nodig dan
bij een gangbaar product.
Maak gebruik van een doseersysteem. Dan heb je minder risico op overdosering.
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 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.

Milieuvriendelijk schoonmaken, ook op school!
Niet alleen de milieuvriendelijkheid van het product is belangrijk, maar ook een milieuvriendelijke omgang met producten speelt is belangrijk voor duurzaam watergebruik
op school. Besteedt jouw school daar aandacht aan? Sta even stil bij de volgende aandachtspunten:
1. Een correcte toepassing (o.a. dosering) van de producten is essentieel: vraag dit na aan je medeleerlingen die hiernaar onderzoek uitvoeren.
2. Verpakking: wordt er aandacht besteed aan de verpakking van de producten? Groot, klein, navulbaar, herbruikbaar of helemaal niets daarvan?
3. Sensibilisatie is belangrijk! Wordt de gebruiksgroep 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,…).
4. Het aankoopbeleid van huishoudproducten voor de school: worden eerder milieuvriendelijke of eerder milieu-onvriendelijke producten aangekocht op school?
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INFO: Criteria voor milieuvriendelijke producten:

3. Beperkt fosforgehalte, fosfaten uitgesloten

De milieuvriendelijkheid van een (huishoud)product wordt bepaald door verschillende
factoren:

Fosfaten leiden tot eutrofiëring, ook wel vermesting genoemd. Dit doet zich voor als er te
veel voedingsstoffen in het milieu aanwezig zijn (eutroof=voedselrijk). Fosfaten en stikstof
zijn essentiële voedingsstoffen voor waterplanten en algen in het oppervlaktewater. Bij
een teveel aan deze voedingsstoffen nemen de algen sterk in aantal toe. Als ze afsterven
worden ze door bacteriën afgebroken. Dit vraagt veel zuurstof, die aan het water wordt
onttrokken waardoor vissen en andere waterorganismen kunnen stikken.

1. Biologische afbreekbaarheid

Biologische afbraak is een proces, waarbij organische stoffen (d.w.z. stoffen die koolstof
bevatten) door de natuurlijke activiteit van levende micro-organismen, zoals bacteriën en
schimmels, afgebroken worden. Stoffen die zich op deze manier laten afbreken, noemt
men biologisch afbreekbaar.
Biologische afbreekbaarheid betekent dat stoffen door natuurlijke mechanismen worden
afgebroken en dus uit het milieu verdwijnen.
Zolang er zuurstof aanwezig is in het water, breken de aërobe micro-organismen het
biologisch afbreekbaar afval af. Zij hebben zuurstof nodig om te werken. Wanneer ze
veel materiaal moeten afbreken, verbruiken ze ook veel zuurstof. Op de lange duur is
er te weinig zuurstof over. Anaërobe micro-organismen (werken zonder zuurstof) gaan
verder met het afval te verteren. Maar ze werken trager en enkele ervan maken stinkende
gassen. Veel leven is er echter niet meer. Maar de bacteriën die zonder zuurstof werken,
krijgen het materiaal verteerd. Als alles is opgeruimd en er weer zuurstof in het water
komt vanuit de lucht, kunnen de bacteriën die met zuurstof werken terugkomen.
Op sommige producten staat vermeld hoeveel procent ze biologisch afbreekbaar zijn. Waar
er géén vermelding op staat, zijn de producten volgens de wet “primair afbreekbaar”:
na 19 dagen hebben minstens 80% van de detergenten hun oppervlakteactieve
eigenschappen verloren. Bij producten die tot 97% biologisch afbreekbaar zijn, worden
van de 100 zeepdeeltjes 97 afgebroken en 3 zeepdeeltjes blijven altijd in het water. Er zijn
ook producten die volledig (100%) afbreekbaar zijn.
Een oppervlakteactieve stof is een stof die de oppervlaktespanning van een vloeistof
kan verlagen. Een vloeistof met verlaagde oppervlaktespanning kan gemakkelijker grote
oppervlakken vormen. Hierdoor vormt de vloeistof gemakkelijker schuim. Door een
oppervlakteactieve stof, bijvoorbeeld zeep, aan water toe te voegen kunnen het water en
ook de zeep makkelijker in textiel doordringen.

* Producten die stoffen bevatten met ernstige risico’s voor mens en/of milieu (herkenbaar
aan de risico-zinnen) worden uitgesloten.
* Ook APEO (alkylfenolethoxylaten), EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur), NTA
(natriumtrilotriacetaat), chloorverbindingen en nitromuskusverbindingen (muskusxyleen,
muskusambrette, moskeen, muskustibetine, muskusketon) worden uitgesloten.

2. Beperkte toxiciteit voor het waterleven

Geen PVC of andere gechloreerde materialen, wel recycleerbare materialen (karton, PE,
PP, PET). Karton met minimum 80% gerecycleerde vezels. Ook navulbare verpakkingen
zijn prima.

Alle stoffen die in het oppervlaktewater terechtkomen, kunnen schade toebrengen aan de
in het water levende organismen als bacteriën, algen, watervlooien en vissen. De meeste
wasactieve stoffen in reinigingsmiddelen zijn al in zeer lage concentraties giftig voor
waterorganismen. Ze kunnen dan effecten hebben op hun groei en voortplanting.
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4. Gevaarlijke, schadelijke of toxische stoffen worden uitgesloten

5. Huidvriendelijk
Op het vlak van de gezondheid zijn de effecten op de huid het belangrijkste
aandachtspunt. Irritatiereacties kunnen zowel onmiddellijk optreden (bv. door contact met
sterke zuren of basen, fenolen) als pas na herhaald gebruik (bv. solventen, detergenten).
Soms wordt men pas één of twee dagen na gebruik (bv. acrylaten) geconfronteerd met
irritatie. Sommige stoffen veroorzaken huidreacties als gevolg van een gecombineerd
effect van zonlicht en de werking van een fotoallergische stof.
6. Van hernieuwbare oorsprong
Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in plaats van synthetische biedt een aantal
milieuvoordelen: ze kunnen niet uitgeput raken en zijn doorgaans gemakkelijker weer af te
breken in de natuur.
7. Beperkt verpakkingsaandeel
De beperking van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal beperkt de afvalberg.
8. Toegelaten soorten verpakking

9. Duidelijke informatie (op de verpakking)
Doseringsinstructies voorkomen dat de consument meer product verbruikt dan nodig.
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INFO: R-Zinnen:
de R-zinnen geven uitleg over de specifieke risico’s van een product.
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34

In droge toestand ontplofbaar
Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken
Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken
Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen
Ontploffingsgevaar door verwarming
Ontplofbaar met en zonder lucht
Kan brand veroorzaken
Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen
Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen
Ontvlambaar.
Licht ontvlambaar.
Zeer licht ontvlambaar.
Reageert heftig met water
Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water
Ontploffingsgevaar bij menging met oxiderende stoffen
Spontaan ontvlambaar in lucht
Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen
Kan ontplofbare peroxiden vormen
Schadelijk bij inademing.
Schadelijk bij aanraking met de huid
Schadelijk bij opname door de mond
Vergiftig bij inademing
Vergiftig bij aanraking met de huid
Vergiftig bij opname door de mond
Zeer vergiftig bij inademing
Zeer vergiftig bij aanraking met de huid
Zeer vergiftig bij opname door de mond
Vormt vergiftig gas in contact met water
Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden
Vormt vergiftige gassen in contact met zuren
Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren
Gevaar voor cumulatieve effecten
Veroorzaakt brandwonden
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R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68

Veroorzaakt ernstige brandwonden
Irriterend voor de ogen
Irriterend voor de ademhalingswegen
Irriterend voor de huid
Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten
Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten
Gevaar voor ernstig oogletsel
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand
Kan kanker veroorzaken
Kan erfelijke genetische schade veroorzaken
Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling
Kan kanker veroorzaken bij inademing
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen
Vergiftig voor in het water levende organismen
Schadelijk voor in het water levende organismen
Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Vergiftig voor planten
Vergiftig voor dieren
Vergiftig voor bodemorganismen
Vergiftig voor bijen
Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Gevaarlijk voor de ozonlaag
Kan de vruchtbaarheid schaden
Kan het ongeboren kind schaden
Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid
Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten
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