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Alternatieven voor quartenaire
ammoniumverbindingen (quats)
in de zuivel industrie
Quats een risico? ● Of BAC en DDAC binnen uw proces een risico vormen,
kunt u inschatten door de kans op contaminatie te vermenigvuldigen met de
toxicologische risico’s (de “kans x effect” berekening). Voor bijvoorbeeld
oppervlakte desinfectie (uitwendige van apparatuur) is er kans dat residuen
achterblijven maar met controle op residu metingen is eenvoudig vast te
stellen of er afdoende gespoeld is. Daarnaast is het effect zeer gering, omdat
er nooit grote volumes in het inwendige van een apparaat kunnen
achterblijven, hooguit minimale resten afkomstig van een minder goed
afgespoeld uitwendig oppervlak. Het risico dat er vanuit het gebruik een
meetbare toename zal zijn van het quat gehalte in geproduceerde
levensmiddelen, is daarmee als bijzonder klein te beoordelen.

Er is nog steeds veel aandacht voor het
gebruik van quats als desinfectiemiddel.
De aandacht komt voort uit verhoogde
gehaltes (> 0,01 mg/kg) van deze zgn.
quats, welke in enkele Europese landen
in levensmiddelen aan zijn getroffen. Het
betreft hier 2 specifieke componenten:
• Benzalkoniumchloride (BAC)
• Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC)

Ook enkele Ecolab producten hebben een
desinfecterende werking op basis van
BAC en/of DDAC:
•
•
•
•
•

P3-triquart N
P3-triquart TH
P3-tresolin ST
P3-incidin 05
P3-tresolin WP

Quaternaire
ammoniumverbindingen
worden door Ecolab al sinds jaar en dag
gebruikt in wettelijk toegelaten desinfectiemiddelen, vanwege het brede
werkingsspectrum in combinatie met een
bijzonder hoge mate van materiaalvriendelijkheid
(non
corrosief
voor
materialen), alsmede het gebruiksgemak.
Het licht schuimend karakter geeft bij
gebruik een visuele controle op het juist
aanbrengen. Met behulp van P3-quatrol
testpapier kan eenvoudig
gecontroleerd worden of
een gespoeld oppervlak vrij
van quats is.

Quat vrije reiniging en desinfectie ● Als er toch aanleiding is om te kiezen
voor alternatieve desinfectiemiddelen, dan zijn er afhankelijk van de
applicatie goede alternatieven op basis van chloor of gestabiliseerd
perazijnzuur. Producten op basis van perazijnzuur zijn bij kamertemperatuur
even effectief als actief chloor en bij lage temperaturen zelfs nog effectiever.
De materiaal compatibiliteit is beter dan die van actief chloor, het is
bijvoorbeeld veilig voor RVS en aluminium. Daarnaast veroorzaken middelen
op basis van perazijnzuur niet de mogelijke smaakverandering door reactie
met eiwitverbindingen en/of nadelige toxische bijproducten, die wel met
chloorhoudende producten kunnen ontstaan.
Voorbeeld Kaasplanken ● Deze kunnen zeer effectief
gereinigd worden met een combinatie van
P3-aquanta OXI en P3-oxyzan ZS. Beide producten
breken de vervuiling zeer effectief af en desinfecteren
na het juiste procedé gedurende langere tijd het
oppervlak. Hierbij wordt de smaak en/of kleur van de
kaas niet beinvloed. Tot slot zijn deze producten
uitstekend biologisch afbreekbaar.
Voorbeeld inloopbad ● Voor inloopbaden kan het
product P3-topactive DES (perazijnzuur basis), of
P3-hypochloran SM (chloorbasis) gebruikt worden.
Voorbeeld oppervlakte ● Voor oppervlakken kunt u
gebruik maken van onze uitgebreide Topax range van
schuimreinigers, gevolgd door een schuim- of sproeidesinfectie met P3-hypochloran SM (chloorhoudend),
of het chloorvrije P3-topactive DES, op basis van
gestabiliseerd perazijnzuur.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met ons
Secretariaat via 030-6082441. Natuurlijk staat ook uw Ecolab contactpersoon
altijd voor u klaar voor vragen en verdere informatie.

Disclaimer: Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Lees voor veilig gebruik van de genoemde producten altijd het veiligheidsinformatieblad.

