FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE
FUGER LØSTE IKKE
PROBLEMET
Læs her, hvordan PCB-forsegling blev
løsningen på et årelangt PCB-problem

DYBDEGÅENDE
CASE

DY B D E GÅ E N D E C A S E

PCB-forsegling i administrationsbygning
Fjernelse af PCB-holdige fuger løste ikke problemet
PCB-forsegling i administrationsbygningen blev en simpel og økonomisk god løsning på problemet
I forbindelse med en planlagt vinduesudskiftning i en

fuger. Efterfølgende blev der isat nye vinduer, som blev

større administrationsbygning blev man i 2017 pludselig

fuget med en blød fuge indvendigt.

bevidst om tilstedeværelsen af en alvorlig PCB-forurening.
PCB vandrer
Bygningen er opført i 1966, og der skulle derfor foretages

PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer og afgasser

en miljøundersøgelse i forbindelse med renoveringen af

herfra til indeluften. PCB fra vinduesfuger kan trænge flere

hensyn til affaldshåndtering og brugen af værnemidler.

cm ind i tilstødende vægge af beton eller mursten. Når der
isættes nye vinduer og fuger, vil de efter kort tid også være

Miljøundersøgelsen viste imidlertid et chokerende højt

forurenede, da PCB søger mod omgivelser, hvor koncen-

indhold af PCB i fugerne omkring de gamle vinduer,

trationen er lavere.

og en efterfølgende måling af indeluften viste et PCBindhold på hele 1700 ng/m3. En markant højere værdi end

Ny chokmåling

Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m .

Det samme gjorde sig gældende i den omtalte admini-

3

strationsbygning. I 2019 foranledigede bygherre en konFirmaet, der stod for vinduesudskiftningen, blev instrueret

trolmåling for PCB i indeluften i en klar forventning om,

i at være meget omhyggelige med at fjerne al den PCB-

at niveauet nu var meget lavt. Men i stedet viste målingen

holdige fuge. Bygherre havde derfor en klar forventning

endnu en gang et meget højt indhold af PCB i indeluften

om, at PCB-problemet var løst efter fjernelsen af de gamle

på 1300 ng/m3. Ved målinger af materialerne i bygningen

FAKTA
Bygning

Administrationsbygning på 900 m2 i 		
grundplan

Projekt

Fuldforsegling af sekundære og tertiære
kilder efter vinduesudskiftning (2 etager)

Omfang

Vægge, gulve og lofter er forseglet 3 gange

Produkter anvendt
ProSeal PCB-forsegler (rød)
ProSeal PCB-forsegler (grå)
ProSeal PCB-forsegler (hvid)

KONTAKT:

Testet af og under fortsat test hos:

KONTAKT:

Testet af og under fortsat test hos:

Sealing Group ApS
Tlf: 7027 1002
Mail: info@sealinggroup.com

A KOMPONENT

INDHOLD: Epoxiharts (gnsn. MV
≤ 700)
MAL KODE: 00-5 (alene & blanding)
VÆGT: 2 kg
ADVARSEL
Indeholder epoxyforbindelser. Se
fabrikantens oplysninger. Forårsager
alvorlig øjenirritation. Forårsager
hudirritationer. Kan forårsage allergisk
hudreaktion. Giftig for vandlevende
organismer, med langvarig virkninger.
Undgå indånding af pulver/røg/gas/
tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtbeskyttelse. Undgå
udledning til miljøet.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask
med rigeligt sæbe og vand.
VED KONTAKT MED ØJNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Indholdet/beholderen bortskaffes til
genbrugsstation.

Sealing Group ApS
Tlf: 7027 1002
Mail: info@sealinggroup.com

Overholder gældende standarder i henhold til ISO 16000-9.
For mere information se rapport nr. 877078

B KOMPONENT

INDHOLD: Modificeret polyaminoamid
MAL KODE: 00-5 (alene & blanding)
VÆGT: 2,5 kg
FARE
Forårsager hudirritation. Forårsager
alvorlig øjenskade. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask
med rigeligt sæbe og vand.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt
skylningen. Ring omgående til en
GIFTINFORMATION eller en læge.

A KOMPONENT

INDHOLD: Epoxiharts (gnsn. MV
≤ 700)
MAL KODE: 00-5 (alene & blanding)
VÆGT: 2 kg

PCB FORSEGLER
Til forsegling af PCB

INDE & UDE

ADVARSEL
Indeholder epoxyforbindelser. Se
fabrikantens oplysninger. Forårsager
alvorlig øjenirritation. Forårsager
hudirritationer. Kan forårsage allergisk
hudreaktion. Giftig for vandlevende
organismer, med langvarig virkninger.
Undgå indånding af pulver/røg/gas/
tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtbeskyttelse. Undgå
udledning til miljøet.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask
med rigeligt sæbe og vand.
VED KONTAKT MED ØJNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Indholdet/beholderen bortskaffes til
genbrugsstation.

EU grænseværdi (kat.A/j) 140 g VOC/l (2010),
Dette produkt indeholder max. 24,6 g/l VOC.
PR-nummer A komponent: 2464010
PR-nummer B komponent: 2464037
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KONTAKT:

Testet af og under fortsat test hos:

Sealing Group ApS
Tlf: 7027 1002
Mail: info@sealinggroup.com

Overholder gældende standarder i henhold til ISO 16000-9.
For mere information se rapport nr. 877078

GENNEM
TESTET

IHT. ISO 16000-9

4,5 kg
FÆRDIG FORSEGLER

Overholder gældende standarder i henhold til ISO 16000-9.
For mere information se rapport nr. 877078

B KOMPONENT

INDHOLD: Modificeret polyaminoamid
MAL KODE: 00-5 (alene & blanding)
VÆGT: 2,5 kg
FARE
Forårsager hudirritation. Forårsager
alvorlig øjenskade. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask
med rigeligt sæbe og vand.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt
skylningen. Ring omgående til en
GIFTINFORMATION eller en læge.

A KOMPONENT

PCB FORSEGLER
Til forsegling af PCB

INDE & UDE

ADVARSEL
Indeholder epoxyforbindelser. Se
fabrikantens oplysninger. Forårsager
alvorlig øjenirritation. Forårsager
hudirritationer. Kan forårsage allergisk
hudreaktion. Giftig for vandlevende
organismer, med langvarig virkninger.
Undgå indånding af pulver/røg/gas/
tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtbeskyttelse. Undgå
udledning til miljøet.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask
med rigeligt sæbe og vand.
VED KONTAKT MED ØJNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Indholdet/beholderen bortskaffes til
genbrugsstation.

EU grænseværdi (kat.A/j) 140 g VOC/l (2010),
Dette produkt indeholder max. 24,6 g/l VOC.
PR-nummer A komponent: 2464010
PR-nummer B komponent: 2464037
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INDHOLD: Epoxiharts (gnsn. MV
≤ 700)
MAL KODE: 00-5 (alene & blanding)
VÆGT: 2,18 kg

Sealing Group Label 194x134_grå_stor_blandespand_print.indd 1

GENNEM
TESTET

IHT. ISO 16000-9

4,5 kg
FÆRDIG FORSEGLER

B KOMPONENT

INDHOLD: Modificeret polyaminoamid
MAL KODE: 00-5 (alene & blanding)
VÆGT: 2,32 kg
FARE
Forårsager hudirritation. Forårsager
alvorlig øjenskade. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask
med rigeligt sæbe og vand.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt
skylningen. Ring omgående til en
GIFTINFORMATION eller en læge.

PCB FORSEGLER
Til forsegling af PCB

INDE & UDE
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EU grænseværdi (kat.A/j) 140 g VOC/l (2010),
Dette produkt indeholder max. 24,6 g/l VOC.
PR-nummer A komponent: 2464010
PR-nummer B komponent: 2464037
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GENNEM
TESTET

IHT. ISO 16000-9

4,5 kg
FÆRDIG FORSEGLER

25/08/2020 20.47

blev der fundet PCB både i væggene tæt på de gam-

lede overflader. Gennem en FLEC-måling, udført

le fuger, men også i gulve, vægge og lofter langt fra

af Teknologisk Institut, garanteres det, at kon-

de gamle fuger samt de nye vinduer og fuger. Man

centrationen efter forseglingen ikke overstiger

havde, med andre ord, anvendt og opholdt sig i

Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/

bygningen i næsten to år, uvidende om, at pro-

m3.

blemet med PCB i indeluften aldrig var blevet løst.
Imponerende resultat
Forsegling er løsningen

Efter forseglingen med ProSeal PCB-forsegler,

Bygherre undersøgte nu markedet for PCB-

blev der løbende i 2020 udført 3 indeluftmåling

forsegling og valgte i samarbejde med Sealing

er, som viste henholdsvis 33 ng/m3, 50 ng/m3 og

Group at forsegle sekundære og tertiære kilder

41 ng/m3. Primærkilden blev fjernet tilbage i 2017,

med ProSeal PCB-forsegler. Gulvtæpper og ned-

og der er altså, ud over selve forseglingen, ikke

hængte lofter blev fjernet, så der kunne forsegles

gjort andre tiltag i forbindelse med dette konkrete

på alle overflader, herunder vægge, lofter og gulve.

PCB-forseglingsprojekt.

For at være sikker på at nedbringe PCB-niveauet

Alligevel er det lykkedes at nedbringe indholdet af

denne gang, gik man med en 3-lags løsning, hvor-

PCB i indeluften fra 1300 ng/m3 til under 50 ng/m3.

ved der ikke blot opnås tryghed for resultatet, men
også kan gives en overfladegaranti på de forseg-

•

Der er udført 3 lag fuldforsegling af alle overflader

•

Før-luftmålinger viste 1300 ng PCB/m3

•

Efter 3 lag forsegling viser efter-luftmålinger 33-50
ng/m3

FLEC-måling er foretaget af

Mange vinduesudskiftninger ender desværre med
utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra
gamle PCB-holdige fuger ved vinduesudskiftning?
Eller er du blot blevet inspireret af denne case, som
tydeligt viser, hvor effektivt PCB kan forsegles med
ProSeal PCB-forsegler? Så tag fat i os for en dialog
om dit konkrete projekt på:

70 27 10 02
Jeg vil gerne høre mere
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