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SAMENV ATTING 

Hardminerale plafondplaten vormen ongeveer de helft van de systeemplafonds die in utiliteits
gebouwen worden aangetroffen. Tot voor kort werden zij simpelweg vervangen wanneer een 
onacceptabele vervuiling was opgetreden. Tegenwoordig wil men ze liever reinigen. Deze 
literatuurstudie verzamelt en evalueert de gepubliceerde kennis betreffende de reiniging van 
deze plafonds. 

De studie omvatte de periode 1983 - april 1996 en is gedeeltelijk "on-line" en gedeeltelijk met 
de hand uitgevoerd. De data zijn aangevuld met informatie die van 15 verschillende plafondrei
nigingsbedrijven werden verkregen. 

Plafonds raken vervuild met stoffen die als vast deeltje, vloeibaar deeltje of gasvormig deeltje 
op het plafond zijn aangeland. Al dit vuil komt via de lucht op het plafond terecht. De 
vuilverdeling over het plafond is daarbij afuankelijk van de aanwezige luchtcirculatie. 

De samenstelling van het plafondvuil bleek weinig te zijn bestudeerd. Wij stelden een verkla
rend model op voor plafondvervuiling. 
Van het zwevend vuil dat in ruimtes aanwezig is, kunnen de gasvormige en de vloeibare en 
vaste deeltjes op het plafond terechtkomen. Zeer kleine deeltjes (kleiner dan 2 ILm in diameter) 
zweven als gassen in de lucht en kleine deeltjes (2 tot enkele tientallen ILm) kunnen bij 
opwaartse luchtstroming tot aan het plafond komen. 
De hechting van vuildeeltjes aan hardminerale plafondplaten kan via drie verschillende 
mechanismen verlopen: adsorptie met behulp van Van der Waals-krachten, electrostatische 
aantrekking en oplossing in reeds eerder gehecht vettig vuil. Zo bouwt zich laag voor laag een 
vervuiling op. Het vervuilingsmodel verklaart ook de positieve bijdrage van regelmatig 
schoonmaakonderhoud aan het verminderen van de vervuilingssnelheid. 

De te gebruiken reinigingsmethoden dienen rekening te houden met de verschillen in vervuiling 
die ontstaan tussen ruimten met een verschillend gebruik. Zo be staat de plafondvervuiling in 
grootkeukens voornamelijk uit olien, die van patientenkamers in ziekenhuizen uit huidschilfers 
en textielvezels. 

Gezien de twijfel aan de gezondheidskundige kwaliteit van de enzymatische middelen verdienen 
de oxydatieve middelen voorals nog de voorkeur, vooral ook omdat er geen aanwijzingen zijn 
dat de enzymatische reinigingsmiddelen beter reinigen dan de louter oxidatieven middelen. 

Zowel op het gebied van vervuiling als van reiniging legt dit onderzoek witte vlekken bloot die 
nader onderzocht moeten worden om een effectieve en gezonde reiniging van hardminerale 
plafondplaten veilig te stellen. 
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LIJST MET DEFINITIES 

aerodynamisch 
aerosol 
allergeen 
antigeen 
biotisch agens 

CARA 

deeltjes, gasvormige 
deeltjes, vaste 
deeltjes, vloeibare 
enzym 

hygiene 
hygienisch schoon 

optisch schoon 

-
-
= 
= 
= 

= 

-
-
= 
= 

-
-

= 

leer van de bewegingen in de lucht 
fijn verdeelde deeltjes in de lucht 
stof die allergische verschijnselen veroorzaakt 
stof die het menselijke immuunsysteem activeert 
levende of dode organismen, delen van organismen of 
afscheidingsprodukten van micro-organismen 
Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen, te 
weten astma, chronische bronchitis en emphyseem 
vormen een gas of een damp 
deeltjes die uit vaste stof bestaan 
zijn druppels vloeistof 
produkt van de levende cellen dat reactie kan ontketenen of 
versnellen 
(zorg voor de) gezondheid 
zodanig weinig vervuiling dat de gezondheid niet in gevaar 
wordt gebracht 
zonder voor het oog storende vervuiling 

3 



BMGT IBA-rapport 96.416 

INHOUDSOPGA VE 

SAMENV A TTING 2 

LIJST MET DEFINITIES 
3 

1. INLEIDING 5 

2. METHODE VAN ONDERZOEK 7 

8 

3. VERVillLING VAN PLAFONDS 8 
3.1 Zwevend vui} 8 
3.2. Plafondvervuiling 11 
3.3 Vervuiling naar lokatie 13 

4. REINIGINGSMETHODIEKEN 15 
4.1 De spray-reinigingsmethode 15 
4.2. Oxidatieve en enzymatische reinigingsmiddelen 16 
4.3. Hygienische aspecten van enzymatische plafondreinigingsmiddelen 19 

4.3.1 Beschermende maatregelen voor de uitvoerder van de reiniging 20 
4.3.2 Beschermende maatregelen voor de gebruiker van de ruimte 20 
4.3.3 Effecten op micro-organismen 21 

5. DISCUSSIE en CONCLUSIE 22 

6. AANBEVELINGEN 24 

7. EEN WOORD VAN DANK 25 

8. REFERENTIES 26 

BIJLAGE 30 
Bijlage 1: Benaderde bedrijven 

30 

4 



BMGT/BA-rapport 96.416 

1. INLEIDING 

Voor het reinigen van plafonds is kennis nodig van zowel de aard van de vervuiling, als van de 
wijze waarop deze vervuiling ontstaat. Ook inzicht in de determinanten die een rol spelen bij de 
vervuiling van plafonds is noodzakelijk. Bovendien dient er een onderscheid gemaakt te worden 
tussen reiniging van zichtbaar vervuilde plafonds om deze optisch schoon te maken en reiniging 
van plafonds met het doel om het in een ruimte hygieniseh schoon te krijgen of te houden. 

Hardminerale plafondplaten vormen in utiliteitsgebouwen, zoals kantoren en seholen, ongeveer 
50% van de aangebrachte systeemplafonds [Jurrius 1990]. Deze plafonds dienen ter verfraaiing. 
ter verdeling van het licht en ter verbetering van de akoestische kwaliteit van de ruimte. Verder 
kunnen systeemplafonds bijdragen aan de brandveiligheid van een gebouw, aan de thermische 
isolatie en aan de geluidsisolatie. 

Plafonds staan blootgesteld aan het zwevend vuil in een ruimte. Zwevend vuil, in de vorm van 
vaste, vloeibare en gasvormige deeltjes, is in een ruimte altijd aanwezig. Er wordt doorlopend 
nieuw stof aangevoerd via ventilatie en uit stotbronnen in de ruimte, zoals vloeren, wanden, 
meubilair, apparatuur en gebruikers. De vuilsoort wordt bepaald door de chemische samenstel
ling van de vuiIdeeltjes. de deeltjesgrootte en de deeltjesdichtheid. Mensen brengen vuil zowel 
aetief als passief in het binnenmilieu. Passief bijvoorbeeld door vuil onder de schoenen van 
buiten naar binnen te transporteren of door het openen van ramen, waardoor stoffen uit de 
buitenlucht binnen komen. Slijtage van textiele materialen draagt ook bij aan de vorming van 
zwevend vui!. Gedacht kan worden aan vezelvormige stoffen afkomstig van kleding, meubels en 
vloerbedekking. Ben belangrijke bijdrage levert de mens door het doorlopend verlies aan 
huidschilfers [van Bronswijk 1981]. Actief vervuilen wij de omgeving door het roken van een 
sigaret. 

Hardminerale plafondplaten raken in de loop van de tijd altijd vervuild. Daarmee verliezen deze 
plafonds een deel van de eerder opgesomde positieve eigenschappen. Tot voor kort werden 
plafondplaten in dat geval simpelweg vervangen, maar de laatste tijd neemt de aanda~ht voor 
plafondreiniging toe. Een van de redenen is het kostenplaatje. Plafonds worden gemiddeld 
gereinigd met een frequentie van 1 keer per [SVS 1991], in veel gevallen zal plafondreiniging 
eehter pas worden toegepast wanneer er hinder ontstaat door een aanstootgevend uiterlijk of 
geurbelasting. Van minerale plafonds wordt elders aangenomen dat ze slechts twee maal in hun 
15-jarige levensduur worden gereinigd [van Zomeren 1990]. Het vervangen van stalen- of 
hardminerale plafonds komt neer op respectievelijk /200 en /30 per m2

, terwijl schoonmaak van 
deze plafonds ca. /6 per m2 kost [Reijneveld 1996]. Een globale bespreking van de plafondplaat 
en haar reinigingsmethoden is te vinden in Gortz [1994]. Toch is tot nu toe weinig aandacht 
gegeven aan de theoretische onderbouwing van plafondreiniging in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
de reiniging van vloeren. Daarom is in opdracht van de IR-TNO een literatuurstudie uitgevoerd 
naar plafondreiniging. 

5 



BMGT /BA-rapport 96.416 

Deze literatuurstudie betreft de vervuiling van plafonds in de niet-industriele werkomgeving, in 
het bijzonder de kantooromgeving, de schoolomgeving, de gezondheidsinstellingen en de 
grootkeukens. 

Achtereenvolgens zuHen worden behandeld: 
vervuiling van plafonds, wijze waarop deze vervuiling ontstaat, en welke determinanten 
daarbij een rol spelen; 
methodiek van de reiniging met oxidatieve en enzymatische middelen; 
hygienische aspecten van de reinigingsmethodieken, zowel voor de uitvoerder van de 
reiniging als voor de gebruiker van de ruimte. 

Doel van het verzamelen van deze kennis is het ondersteunen van de plafondreinigingsbranche. 
Hiaten in de theoretische onderbouwing worden opgespoord om zo de richting van mogelijk 
vervolgonderzoek aan te geven. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen. 
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2. METHODE VAN ONDERZOEK 

Infonnatie betreffende de reinigingstechnieken en plafondreinigingsmiddelen is ingewonnen via 
literatuuronderzoek en gestructureerde interviews. 

Het literatuuronderzoek bestond uit een "on-line search" in diverse data-bestanden, te weten: 
Med-line (1993-1996), National Technology Infonnation Services (1983-1995), en US Patent 
Search (1990-1996). Daarnaast is in een aantal bestanden van de Nederlandse Catalogus gezocht 
te weten: EI-Techindex (1990-1995), Nederlandse Centrale Catalogus (tot en met 1996), On-line 
Contents (1992-1996) en Excerpta Medica (1991-1996). Bovendien is de bibliotheek van de 
Technische Universiteit Eindhoven, en die van het BMGT-Laboratorium voor Gezondheids
technologie van het Leefmilieu geraadpleegd. 

Gezocht is, zowel in de Nederlandse als de Engelse taal, op de volgende trefwoorden (aIleen of 
in combinatie): stof (dust, dust control), binnenlucht (indoor air), reiniging (surface cleaning, 
chemical cleaning), onderhoud (maintenance), plafond (ceiling), enzymen (enzymes), peroxyde, 
en vervuiling (soiling). 

Bovendien zijn de jaargangen 1989-1995 van de volgende vakbladen doorgenomen: Pla
fond&Wandlnfo, Bedrijfshuishouding, Gebouwbeheer, Cleaning & Maintenance. 

In de gids Interclean 94 staan 35 bedrijven venneld onder het kopje "plafondreiniging" (zie 
Bijlage 1). Hen is gevraagd naar produktinfonnatie en naar datasheets. Vijftien van deze 
bedrijven hebben een vestiging in Nederland en deze zijn telefonisch benaderd. De buitenlandse 
bedrijven (20) zijn benaderd per fax. Het betreft zowel leveranciers als dienstverlenende 
bedrijven van plafondreinigingsactiviteiten. 

Van de 15 in Nederland gevestigde bedrijven waren er twee leveranciers van plafondreinigings
hulpmiddelen en een bedrijf had de plafondreinigingsactiviteiten overgedragen aan een ander 
bedrijf. Vijf van de twaalf resterende bedrijven stuurden datasheets of produktinfonnatie. Vijf 
andere bedrijven gaven telefonisch te kennen dat zij dienstverlenende bedrijven zijn. 

Hiernaast zijn ook 5 andere bedrijven benaderd die niet in de Interclean-gids genoemd zijn, 
maar waarnaar verwezen werd door de eerder benaderde bedrijven. Deze vijf stuurden allen 
infonnatie op. Van de buitenlandse bedrijven hebben slechts 4 infonnatie opgestuurd. 

Tenslotte is op Internet gezocht naar wereldwijde leveranciers en produkten. Van 1 finna is 
infonnatie verkregen; het betreffende middel bleek gelijk aan een door een andere finna in 
Nederland verkocht produkt. 
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3. VERVUIUNG VAN PLAFONOS 

Oe feitelijke vervuiling van plafonds is niet eerder integraal beschreven. Oit hoofdstuk start met 
een bespreking van de vuilaanvoer (zwevend vui!) (paragraaf 3.1). Op grond van de kennis van 
luchtstromingspatronen is een mechanisme voor plafond-vervuiling opgesteld (paragraaf 3.2). 
Voor een aantal specifieke situaties is dit mechanisme in detail uitgewerkt (paragraaf 3.3). 

3.1 Zwevend vuil 

Met 'het is stoffig' bedoelt men dat er vuildeeltjes in de lucht zweven of dat er vuil op een 
oppervlak zichtbaar is. Zwevende vuildeeltjes zijn in te delen in 3 soorten: vaste, vloeibare en 
gasvormige deeltjes. Zwevende vuildeeltjes hebben een aerodynamische diameter van 6 x 10-7 

mm tot 1 mm [Schramek 1995]. Oe oorsprong van de deeltjes is hierbij niet van belang. Huis
stof is gedefinieerd als de stoflaag die de oppervlakken bedekt [van Bronswijk 1981]. Oit stof 
wordt gecreeerd in de menselijke leefomgeving. 

Plafonds in niet-industriele gebouwen zijn vervuild met stoff en die als vast deeltje zijn neerge
slagen, of als vloeibaar of gasvormig deeltje zijn geadsorbeerd door het plafond. 
Sommige vervuilingsbronnen produceren deeltjes van een soort, bijvoorbeeld vaste huidschilfer
deeltjes van de menselijke huid. Andere bronnen brengen meerdere typen zwevend vuit in de 
lucht. Een goed voorbeeld is sigarettenrook dat uit vaste deeltjes, vloeibare deeltjes en 
gasvormige deeltjes bestaat. 

Sommige typen zwevend vuH, zoals grove waterdruppels veroorzaken chemische veranderingen 
aan het plafondoppervlak die niet "weggereinigd" kunnen worden. We spreken dan van schade. 
Schade kan men camoufleren of herstellen. 

In 1967 bestond zwevend vui! in Nederlandse gebouwen voor het grootste deel uit katoenvezels, 
huiddeeltjes (schilfers, haren en nagels) en andere vezels (Figuur 1). 

Menselijke huidschilfers vormen een belangrijk aandeel van stof. Huidschilfers komen reeds vrij 
zonder dat de mens activiteiten ondemeemt. Staan en zitten resulteert in een emissie van 
100.000 deeltjes per minuut. Bij het uitvoeren van licht werk (administratief) neemt de emissie 
met een factor 10 toe. Lopen met een snelheid van ca. 5 km/h geeft een emissie van 7 miljoen 
deeltjes per minuut [van Bronswijk 1981; Spitteler 1989]. Oit is ook de gemiddelde afgifte van 
een mens [Spitteler 1989]. Huidschilfers bestaan uit eiwitten, koolhydraten en vetten. Het 
eiwitgehalte in neergeslagen huisstof neemt dan ook toe met het aantal bewoners per bewoond 
oppervlak [Koren 1995]. 
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Figuur 1. Kwantitatieve samenstelling van stofin de lucht in Nederlandse gebouwen {Bordes & Zeylemaker 
1967]. 

Het vetgehalte van de huidschilfers vergemakkelijkt het vastkleven aan oppervlakken zoals 
plafonds (zie sectie 3.2). 

Micro-organismen kunnen met huidschilfers door de lucht worden getransporteerd [van 
Bronswijk 1981]. Spitteler noemt een getal van 4 bacterH!n per huidschilfer [1989]. Bij niezen 
ontstaan kleine vloeibare deeltjes, zogenaamde aerosolen, met een diameter van 10 tot 400 11m. 
De kleinere daarvan kunnen op het plafond terechtkomen alvorens op te drogen. Ook op deze 
manier komen micro-organismen op wand en plafond terecht. Virussen hebben een diameter < 
0,05 11m. Ook bacterien vallen grotendeels in het bereik van deeltjes die zwevend tot aan het 
plafond kunnen geraken (diameter 0,03 tot 20 11m) [Spitteler 1989], 

Biotische agentia, dat wi! zeggen levende of dode organismen, delen van organismen of 
afscheidingsprodukten van micro-organismen (bijvoorbeeld allergenen), zijn ruim op wanden en 
plafonds aanwezig [Kort 1994]. De aantallen levende micro-organismen op plafonds zijn 
doorgaans gering, omdat deze niche een te droge omgeving is voor de meeste organismen die in 
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het binnenmilieu kunnen voorkomen. Onder vochtige omstandigheden (bv. sanitair, grootkeuken 
of ten gevolge van slecht onderhoud) kan dit anders liggen. 

Komen de levende organismen op plafonds minder voor, afscheidingsprodukten en onderdelen 
van micro-organismen zijn niet zeldzaam in het plafondvuiL Onderdelen van geleedpotigen, 
zoals mijten en stofluizen, en van bacterien, schimmels en virus sen komen in plafondstof 
terecht. Deze deeltjes zijn onderdeel van het stof afkomstig van onder andere textiele vloeren 
[van Bronswijk 1981; Schober 1991]. Het merendeel aan deeltjes afkomstig van micro-orga
nismen die in vastgehecht vuil worden aangetroffen bestaat uit hun huidmateriaal: chitine, een 
polyglycosamine, dat de buitenlaag van geleedpotigen vormt. Daarop is een (vettige) waslaag ter 
bescherming tegen uitdrogen aangebracht. Net als de vetten in huidschilfers bevordert de 
waslaag op de chitine de hechting van de vuildeeltjes aan oppervlakken zoals plafonds. Daar
naast vormen guanine, endotoxinen en allergenen een belangrijk onderdeel van het stof [van . 
Bronswijk 1981]. Deze verbindingen worden door de stofbewonende organismen uitgescheiden. 

Ook katte-allergenen zijn deel van het organisch stof [van Bronswijk 1981; Koren 1995). 
Mensen dragen deze allergenen met hun kleding mee van de ene omgeving naar de ander 
[Toveye.a. 1995]. De allergenen zijn aangetroffen in stof van wanden [Wood e.a. 1992]. 
Plafonds zijn niet onderzocht. Stofdeeltjes bezet met katte-aUergenen hebben een diameter 
varierend van 0,2 ",m tot 20 ",m. Zij zijn in staat het plafond te bereiken [Koren 1995]. 

Daarnaast bestaat het stof in gebouwen voor een deel ook uit huisstofmijt-allergenen [van 
Bronswijk 1981]. De mijten die deze allergenen produceren verspreiden we onder andere met 
onze kleding [Kniest e.a. 1989]. Huisstofmijten zijn ongeveer 0,3 mm lang. Hun keutels meten 
20 ",m in diameter. Deze kunnen ook op plafondplaten terecht komen. 

Tabaksrook bevat meer dan 4.000 verschillende stoffen [Witthauer e.a. 1993; Adlkofer e.a. 
1989; Berry 1994]. Het deel van de sigarettenrook dat niet door de roker wordt geabsorbeerd en 
in de omgevingslucht terecht komt, bevat deeltjes met een gemiddelde diameter van ca. 0,3 ",m 
[Spitteler 1989]. 

Blootstelling aan de gassen in sigarettenrook (koolmonoxyde, stikstofoxide, stikstofdioxide, 
formaldehyde) is schadelijk. Deze irriterende gassen verergeren luchtwegklachten bij CARA
patienten en kunnen leiden tot kwaadaardige nieuwvormingen (onder andere longkanker) [Samet 
e.a. 1991]. De gasvormige vervuilingen benzeen, nicotine, alkanen, ketonen, (aromatische) 
esters en andere aromatische koolwaterstoffen) kunnen eveneens schadelijk zijn en worden deels 
door plafonds geadsorbeerd. 

De anorganische componenten van het zwevend vui! bestaan uit: 
vezels afkomstig van de plafondplaten zeIf, zoals glas- en steenwol en andere minerale 
vezels; 
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vezels afkomstig van isolatiemateriaal; 
deeltjes geproduceerd tijdens de verwering van pleisterwerk, zoals calciumsulfaat en 
calciumcarbonaat; 
anorganische verfdeeltjes die door slijtage omgevormd worden tot stof 
[van Bronswijk 1981; Schneider 1990]. 

Samengevat kunnen we verwachten de volgende vervuilingen op plafondplaten aan te treffen: 
huidschilfers, (restanten van) micro-organismen en hun afscheidingsprodukten (allergenen), 
pollen, vezels van de plafondplaten zelf en ander organisch en anorganisch 'bouwstof'. In 
vrijwel aIle gevallen vertonen de genoemde deeltjes een brede deeltjesgrootteverdeling en zullen 
met name de kleinere deeltjes aan het plafond kunnen hechten. Waar gerookt wordt zal 
plafondvuil verder bestaan uit roetdeeltjes en een grote varieteit aan (daarop geadsorbeerde) 
organische stoffen, die hechting van andere stoffen bespoedigen. 

3.2. Plafondvervuiling 

Al het vuil dat op plafonds aanwezig is, is via de lucht aangevoerd, incidentele verontreiniging 
door installatie- en onderhoud-werkzaamheden daargelaten. De vervuiling van plafonds is een 
bepaalde afspiegeling van hoeveelheid en aard van het zwevende vuil. Hoeveel van dit vuil tot 
aan het plafond komt, hangt af van de valsnelheid van de verschillende deeltjes. De valsnelheid 
wordt bepaald door het gewicht (Tabel 1) en de vorm van het deeltje (de zogenaamde Wet van 
Stokes). 

De gemiddelde deeltjesgrootte van de vervuiling op plafonds is kleiner dan die van de vervui
ling op bijvoorbeeld de vloer. Deeltjes kleiner dan 2 J.tm (aerodynamische diameter) gedragen 
zich namelijk vrijwel als een gas; transport van deze deeltjes vindt plaats op basis van het lucht
snelheidspatroon. De beweging van deeltjes met een diameter van 2 J.tm tot 100 J.tm wordt 
belnvloed door zowel het aanwezige luchtsnelheidspatroon als door de zwaartekracht. Deeltjes 
van 100 J.t en groter zuIlen, eenmaal in de lucht terecht gekomen vrijwel direct weer .neerkomen 
op min of meer dezelfde plek waar zij van afkomstig zijn [Bordes e.a. 1967; Marijnissen 1992]. 

Zwevende deeltjes hebben dus niet aIle dezelfde kans zich aan het plafond te hechten. Deze 
kans is, behalve van de valsnelheid van het deeltje, ook afuankelijk van de ter plekke aanwezige 
luchtstroming en de electrostatische lading van het deeltje. 

Bovendien heeft niet ieder plafonddeel een gelijke kans om vervuild te raken. Rondom 
ventilatie-roosters, waar de lucht wordt afgezogen of ingeblazen en de luchtstroom van richting 
veranderd, is de vervuiling van het plafond het sterkst [Anoniem 1989a]. De scherpe begrenzing 
van plafond en wand kan eveneens relatief sterk vervuilen door de luchtcirculatie aldaar [Gortz 
1994]. Warmtebronnen, zoals radiatoren en PC's, veroorzaken een opwaartse luchtstroming, en 
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daarmee plaatselijke vervuiling. De precieze Iokatie van ventilatievoorzieningen in een ruimte 
belnvloedt de deeltjesdepositie (= vervuilingsverdeling) van het plafond, zoals bleek uit een 
simulatiestudie met huiddeeltjes van een kat (vergelijkbaar met die van een mens) [Bertram 
1993]. 

Welke stoffen op het oppervlak terecht komen hangt dus in eerste instantie af van welke stoffen 
in de lucht aanwezig zijn. De stoffen die bij het plafond geraken kunnen via drie mechanismen 
aan het plafond hechten: adsorberen via Van der Waalskrachten, hechting door electrostatische 
krachten, en verkleving op basis van oplossing (bijvoorbeeld in reeds op het plafondoppervlak 
aanwezige olien. Wanneer een van deze drie mechanismen of een combinatie daarvan de 
zwaartekracht overwint, blijft het vuildeeltje aan het plafond hechten. Gasvormige vervuilingen 
worden door ieder opperviak geadsorbeerd, dus ook door plafondplaten. De drijvende kracht 
zijn de zogenaamde Van der Waalskrachten, die ook effectief zijn voor de zeer kleine vaste en 
vloeibare deeltjes. 

Tabel 1: Enkele stofdeeltjes uit luchtbehandelingssystemen in West-Europa 

type stof diameter (/-tm) gewicht (/-tg)* 
[van Bronswijk 1981; Elixmann 1988] [van Bronswijk 1981; Spitteler 1989] 

zout-/ suikerkristallen > 500 > 130 

mijten > 300 1 - 20 

papiervezels > 100 > 0,5 

mijtenei 170 X 80 - 0,5 

wol > 100 > 0,25 

synthetische vezel > 100 > 0,25 

kalksteen en kwarts > 40 > 0,1 

katoen > 35 > 0,01 

verbrandingsas 1 - 800 0,0005 - 250 

schimmelsporen > 1 > 0,0005 

pollen 9 - 110 0,0005 - 0,5 

menselijke epitheelcellen > 0,5 > 1xlO-7 

olie-roet > 0,04 - 1 1xlO-9 
- 0,0005 

* gewicht geschat uit dichtheid en diameter 

Adsorptie is een evenwichtsverschijnsel, dat wil zeggen dat er steeds enkele deeltjes loslaten van 
het plafond terwijl andere weer hechten. 
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Hoe snel de vervuiling zichtbaar wordt is afbankelijk van type, kleur, textuur, lading en lokatie 
van het plafond en van de frequentie van het onderhoud. Plaatselijke verstoring van een 
gelijkmatig verdeelde vuillaag kan de vervuiling plotseling zichtbaar maken. 

Samengevat nemen wij het volgende vervuilingsmechanisme aan. Gasvormige en kleine 
(diameter < 2J.1.m) vaste of vloeibare deeltjes en bij sterke opwaartse luchtsroming ook 
middelgrote deeltjes (tot 100 J.l.m in diameter) zullen tot aan het plafond geraken. Daar hechten 
de deeltjes aan de plafondplaten door de Van der Waalskrachten en elektrostatische krachten. 

Is eenmaal een laag vettig vuil opgebouwd, dan is de kans dat aangevoerde deeltjes uit de lucht 
gevangen worden groter. Zo bouwt het vuit zich laag-op-Iaag steeds sneller op. Na verloop van 
tijd wordt de multi-laag zichtbaar. 

Belangrijke consequentie van bovengenoemde mechanisme is de bijdrage die regelmatige 
reiniging levert aan het beperken van de vervuilingssnelheid. 

3.3 Vervuiling naar lokatie 

Zoals eerder is vermeld komen vuildeeltjes in de lucht terecht door onder meer menselijke 
aktiviteiten. Voorbeelden zijn het binnenlopen van vuil, slijtage van meubilair en kleding, 
huidschilferproduktie van mens en huisdier, roken, bak- , braad en kook luchtjes. De typen en 
hoeveelheden zwevend vuil die aanwezig zijn, hangen dus sterk samen met de menselijke 
aktiviteiten in de ruimte. Daamaast spelen ook type en reiniging van de ventilatie- en verwar
mingsvoorzieningen; van de afwerklagen, van de inrichtingsmaterialen, en van de elektronische 
apparatuur een ro1. 

Dit onderzoek is beperkt tot enkele veel voorkomende typen mimtes waar systeemplafonds 
aanwezig zijn: kantoren, scholen, gezondheids-instellingen en grootkeukens. 

De vervuiling van plafonds in de kantoren bestaat uit de in paragraaf 3.1 beschreven organische 
en anorganische componenten. Ruimtes met een hoge bezettingsgraad per vierkante meter 
vervuilen sneller dan laag bezette ruimtes. Dit geldt ook voor de boven deze ruimtes aanwezige 
plafonds. De warmte die mensen en apparatuur afgeven veroorzaakt een opwaartse luchtstroom, 
die het transport van deeltjes naar het plafond bevordert. In kantoren waar gerookt wordt, 
neemt de vervuiling van het plafond voor het grootste deel toe door hechting van bestanddelen 
van sigarettenrook. 

De samenstelling van de vervuiling van plafonds in scholen zal eveneens bestaan uit de 
hierboven geschreven componenten. Sinds 1990 mag in schoolgebouwen en andere openbare 
gebouwen niet gerookt worden (Tabakswet), hoewel sommige scholen nog een gedoogzone 
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handhaven in de docentenkamer. In de reproduktiekamer zijn wellicht meer inkt- en tonerdeel
tjes van kopieermachines, stencilmachines of printers aanwezig in de lucht. 

Vervuiling van plafonds in gezondheidsinstellingen hangt af van het toepassingsgebied. Het valt 
niet te verwachten dat er in operatiekamers zichtbare vervuiling van de plafonds optreedt. 
Operatiekamers worden gereinigd met het doel de omgeving hygienisch schoon te houden. 
Toch vindt een zodanige reiniging dat er geen enkel transport is van stofdeeltjes (en daar aan 
gehechte bacterien en virussen) meestal niet in operatiekamers plaats, dit in tegensielling tot de 
reiniging van clean rooms [Feenstra 1995]. Plafonds in patientenkamers hebben min of meer 
dezelfde vuil-samenstelling als in kantoren. WeI zal in patientenkamers een grotere concentratie 
huidschilfers gevonden worden dan in de kantooromgeving, vanwege de langere verblijftijd van 
de gebruikers/bewoners. Door het opmaken van de bedden worden huidschilfers nog eens extra 
in de lucht gebracht. In ziekenhuizen bestaat 96 % van de zwevende vezels uit cellulose, 3 % 
uit eiwit en 1 % is een mengsel van nylon, acetaat, schimmeldraden en ongedefinieerde 
filamenten. Vit onderzoek bleek dat er geen verschil is in de samenstelling van vezels in de 
lucht wanneer een patientenkamer met en zonder wollen dekens met elkaar vergeleken worden 
[van Bronswijk 1981]. 

In grootkeukens past men niet-poreuze plafonds toe. In deze omgeving staat de reinigbaarheid 
van de totale ruimte voorop en niet de akoestiek van de ruimte [Bowles 1988]. Bovendien is in 
grootkeukens de juiste keuze van het plafond en het daarbij passende onderhoud van belang in 
verband met de hoge produktie aan vocht [Deken 1989]. Het koken levert een specifieke bron 
van kleine vloeibare deeltjes (aerosolen): met name bij bakken ontstaan olie-aerosolen die deels 
op het plafond terecht komen, daar goed hechten en de hechting van ander vui! bevorderen. 
Reiniging en onderhoud van plafonds in grootkeukens valt deels binnen de Hazards Analyses 
Critical Control Points (HACCP)-wetgeving van december 1995 [Ruiter 1996]. In de hygiene
code voor de Horeca staat informatie over de gewenste type plafondplaten in grootkeukens, ter 
minimalisering van vervuiling. Ten aanzien van de reiniging van deze plafondplaten wordt 
echter verwezen naar de voorschriften van de vereniging van reiniging- en desinfectiemiddelen. 
[Bedrijfsschap voor de Horeca 1996]. 
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4. REINIGINGSMETHODIEKEN 

Technieken die worden toegepast in plafondreiniging zijn [Anoniem 1990 a,b; Gortz 1994] 
achtereenvolgens : 

stofzuigen (ter verwijdering van zeer licht gehecht vuil); 
handmatig reinigen met spons of wisser (zeer bewerkelijk); 
schuimreinigen (droogt nooit streeploos op, niet geschikt voor absorberende plafonds); 
sprayen (zie hierna); 
hoge druk reinigen (niet toepasbaar op de meeste systeem-plafonds); 
ultrasone reiniging (wordt toegepast op metalen plafondplaten). 

Voor hardminerale platen is de spray-methode het meest aangewezen. Hierbij komen zowel 
oxidatieve als enzymatische plafondreinigingsmiddelen voor gebruik in aanmerking. Deze 
middelen en methoden worden beschreven in paragraaf 4.2. HygH!nische aspecten komen in 
paragraaf 4.3. aan de orde. Allereerst voIgt hieronder een beschrijving van de spray-methode. 

4.1 De spray-reinigingsmethode 

De voorbereiding van een sprayreiniging bestaat uit de volgende handelingen [Anoniem 1989a]: 
a Inzetten van een proefstuk om het resultaat te beoordelen en een offerte te kunnen 

opstellen; 
b Afdekken van ondergrond en meubilair en plaatsen van spatschermen voor wanden om 

inventaris en wanden te beschermen en om gladde, gevaarlijke vloeren te vermijden; 
c Verwijderen van het los aangehechte vuil met een stofzuiger en het handmatig reinigen van 

ernstig vervuilde plaatsen (indien nodig); 
d Mengen van de twee componenten waaruit de reinigingsvloeistof moet worden samenge

steld (zie paragraaf 4.3), indien nodig. 

Voor de daadwerkelijke reiniging wordt met behulp van een spuitlans van een korte afstand (15 
tot 30 em) de reinigingsvloeistof op het plafond aangebracht. De spuitlans is aangesloten op een 
nevelspuit onder lage druk (2,5 - 3,5 bar). De hoeveelheid opgebrachte vloeistof is relatief 
gering, maar de opgegeven waarden van leveranciers varieren sterk, van 50 tot 160 ml per m2

• 

In twee van de drie ontvangen beschrijvingen van enzymatische middelen worden na nevelen 
van het middel de minerale platen afgenomen met doeken of spons [Anoniem 1992a]. In de 
derde beschrijving betreft het afnemen aIleen de blootgestelde delen van het ophangsysteem 
evenals bij de oxidatieve methoden. De poreuze plafondplaten absorberen dan de vuile 
oplossing. 
Het metalen raamwerk van de systeemplafonds moet voor de vloeistof opdroogt worden 
afgenomen met een vochtige spons of doek zonder de panelen aan te raken. De vu.ile druppels 
op dit materiaal worden niet geabsorbeerd en bovendien zijn de raamwerkdelen veelal niet 
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bestand tegen het peroxyde [Cox 1985]. Na opdrogen worden niet goed gereinigde platen en 
slecht bereikbare plekken met een handspray behandeld. 

Bij het vemevelen moet de apparatuur zo zijn afgesteld dat zoveel mogelijk middel in de juiste 
vorm op het materiaal terecht komt: de vloeistof mag niet van de platen gaan druipen of direct 
bij opbrengen eraf spatten. Naast de afstand tot het. object is de druppelgrootte belangrijk. Deze 
wordt geregeld door de spuitdruk en de vorm van het spruitstuk. Ook het voorkomen van 
aanslag op de reinigingsapparatuur is van belang om de nevel in stand te houden. Een plaatselij
ke behandeling of nabehandeling van plafondplaten door middel van een handspray Ie vert een 
veel ongelijkmatige nevel op. Hierbij moet dus meer gelet worden op overdosering. 

Het aantal vierkante meters dat volgens opgave van de reinigingsbedrijven per uur kan worden 
verwerkt varieert. De opgaven lopen uiteen van 10 tot 70 m2 per man per uur [van Zomeren . 
1990]. 

4.2. Oxidatieve en enzymatische reinigingsmiddelen 

Zowel voor de zogenaamde oxidatieve als voor de zogenaamde enzymatische methode stelt de 
schoonmaker de reinigingsvloeistof meestal samen uit een tweetal vloeistoffen kort voor 
gebruik. Voor een oxidatief middel werden de beide componenten omschreven als ontvetter / 
emulgator en een geconcentreerde oplossing van waterstofperoxyde (de oxidator) [Anoniem 
1989a]. Bij een enzymatisch middel worden de componenten aangeduid met enzymen, 
detergenten, en een activator, waarbij de uiteindelijke vloeistof zou bestaan uit een mengsel van 
enzym, emulgator, tensiden, optische witmakers, anti-corrosie-middelen en andere niet-toxische 
reinigers [Anoniem 1989b]. Ben leverancier heeft een een-componentmiddel, waarin peroxyde 
(geen enzymen) aanwezig is. 

Bij de produktbeschrijvingen van de middelen en in vakbladen voor gebouwonderhoud en 
reinigingsbedrijven worden beide processen anekdotisch beschreven [Anoniem 1989a & 1989b]. 
Duidelijk is dat bij de oxidatieve methoden (maar waarschijnlijk ook de enzymatische) het 
losweken van het vuil gevolgd door absorptie van het geemulgeerde vuil in de poreuze platen 
een prominente rol speelt. Dit heeft gevolgen voor de akoestische eigenschappen van de plaat, 
die voornamelijk door de porien worden bepaald. Verwacht wordt dat na 4 a 5 maal het 
geluidsabsorberend effect van de plafondplaten emstig is verminder [van Zomeren 1990]. 
De tweedeling in oxydatieve en enzymatische methoden lijkt niet geheel gegrond. Middelen met 
enzymen bevatten ook een oxydatiemiddel (Tabel 2). Hoewel wordt geclaimd dat de formule
ring met enzymen en peroxyde (1,5 % in het gebruiksklare middel) een effectieve reiniger is 
[Anoniem 1992a; van Zomeren 1990], levert volgens een aantal deskundigen deze combinatie 
geen extra reinigingsactiviteit op, vanwege de oxydatie van de enzymen zelf door het peroxyde 
[Gallagher 1995; Bischoff 1996]. Een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek over het 
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combineren van deze actieve bestanddelen is niet in de literatuur gevonden. 

Tabe12. Oxidatieve en enzymatische reinigingsmethoden voor plajonds 

Type middelen' "Oxidatieve afbraak" "Enzymatische afbraak" 

Merken Akustifixl Activator, Rhinovator DEW A Brillant ProCeiling, 

Ceil tech Heat MagnaBright, 

Absolute Systems 

Zuurgraad (pH) alkalisch lUur alkalisch 

Actieve be- waterstofper- ja ja ja ja 

standdelen oxyde 
(groepen) 

loog ja nee nee nee 

enzymen, nee ja ja 

katalysatoren 

OPpervl::P ja ja ja 

aktieve sto 

toepassingswijze nevelen met roUer nevelen, sprayen nevelen + afnemen 

opbrengen 

plafondtype hardmineraal hardmineraal aile aile 

geadviseerde beschermende ja ja ja ja 

bescherming kleding 

van gebrui-
gelaats- ja ja ja ja 

ker 
beschermer 

handschoenen ja ja ja ja 

gelaatsmasker ja nee nee ja 

* klassieke indeling, zie tekst 

De zuurgraad (pH) van de verschillende middelen verschilt sterk (Tabel 2). Ben middel met 5% 
natronloog (NaOH) of kaliloog (KOH) heeft in onverdunde vorm een pH van meer dan 14 en is 
dus extreem basisch. Ook als het middel tienvoudig verdund is, is de pH nog altijd groter dan 
13. Verwacht mag worden dat dit middel verflagen sterk aantast. In het algemeen reinigen licht 
basische middelen beter dan neutrale middelen. Zuur wordt meestal aIleen toegepast bij roest en 
kalkvlekken, die op plafonds niet te verwachten zijn. Wellicht dat de zuurgraad de werking van 
het peroxyde belnvloedt. 

Het oxidatieve middel (meestal waterstofperoxyde) werkt uiteraard als bleekmiddeL Organische 
verbindingen met een kleur bestaan uit moleculen die bepaalde functionele groepen hebben. 
Deze groepen worden geoxideerd door oxidatiemiddelen, waardoor de kleur verdwijnt. Van dit 
mechanisme wordt in vee! wasmiddelen en bleekmiddelen voor sanitair e.d. gebruik gemaakt 
[van den Wijngaard 1978, 1982]. Omdat het reinigingsmiddel niet van de poreuze plafondplaten 
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wordt verwijderd, kan het bIeekmiddel doorwerken tot het geheel omgezet is. 

Ook enzymen zijn bekend als toevoeging aan wasmiddelen [van den Wijngaard 1978, 1982]. 
Enzymen zijn natuurlijke katalysatoren die afbraak van bijvoorbeeld eiwitten en vet,ten versneI
len. In principe wordt een katalysator wei gebruikt maar niet verbruikt bij zo'n afbraakreactie. 
Enzymen werken meestal betrekkelijk traag maar kunnen weI lang doorwerken. 

De middelenleveranciers claimen dat enzymen vuildeeltjes Iosweken en verkleinen. Bij het 
opdrogen zouden deze deeltjes vanzelf loslaten en in de Iucht terechtkomen. het is de vraag of 
hier niet 'chemische stoffen' (verbindingen) die inderdaad worden afgebroken, verward zijn met 
'stot' (vuildeeItjes zoals in paragraaf 3.1. beschreven). Wat het lot en gevolgen zijn van de 
afbraakresten van eiwitten en vetten is onbekend. 

Zowel waterstofperoxyde als enzymen zijn gevoelig voor licht en vocht [van den Wijngaard 
1978, 1982]. Dit beperkt de duur van de werkzaamheid met name voor enzymen. 

Op het gebied van plafondreinigingsmiddelen blijken nog diverse aspecten onduidelijk. De 
effectiviteit van middelen met en zonder enzym, en het een-componentmiddel, kunnen daardoor 
op dit moment niet met elkaar worden vergeleken. 
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4.3. Hygienisehe aspecten van enzymatische plafondreinigingsmiddelen 

Niet alleen de in de paragraaf 3.1 genoemde stoffen kunnen de gezondheid sehaden [Van 
Bronswijk 1981; Spitteler 1989; Kort 1994; Koren 1995]. Ook bepaalde bestanddelen in de 
reinigingsmiddelen hebben een gezondheidsschadende potentie. Hetzelfde zou kunnen gelden 
voor de afbraakprodukten die ontstaan na plafondreiniging. Tot die afbraakprodukten behoren 
restanten van afgebroken enzymen, de peptiden. Zowel intacte enzymen als peptiden kunnen 
aanleiding geven tot luehtwegklachten en klachten van slijmvliezen [Charpin e.a. 1992] 

Enzymen hebben een antigene werking en soms ook een allergene, dat wi! zeggen dat bepaalde 
enzymen bij bepaalde individuen allergische reacties teweegbrengen. Enzymen zijn eiwitten. In 
ons lichaam worden allerlei processen uitgevoerd door enzymen. Zo breekt het enzym lipase de 
vetten af in onze voeding. 

In de jaren 1990 - 1994 zijn in de Verenigde Staten drie verschillende enzymen voor reinigings
doeleinden, ter octrooiering aangeboden (US Patent Search, 1990-1994), te weten: 
* protease (werkzaam bij pH < 10.5, T ~ 50°C) afkomstig van Bacillus pumilus, een 

bacterie; 
* cutinase, afkomstig van diverse schimmels en planten-pollen; 
* cellulase, afkomstig van schimmels of bacterien. 
Deze enzymen kunnen aIle als allergeen werken. De effectiviteit van allergenen om allergisehe 
reaeties teweeg te brengen hangt af van de erfelijke aanleg van de blootgestelde mens, de duur 
en mate van de biootstelling. Het is dus mogelijk dat zeer potent allergeen ongewild in het 
binnenmilieu wordt gebracht door het te gebruiken in een plafondreinigingsmiddel. 

Voor de peroxyde in reinigingsmiddelen geldt dat dit na enige tijd is omgezet in relatief 
onschuldige stoffen. De ornzetting wordt opzettelijk vertraagd om zo lang mogelijke werking te 
hebben. Dit kan bij langdurige blootstelling enig risico meebrengen voor de verwerker van het 
middel, in mindere mate voor de gebruiker van het gebouw. In tegenstelling hiermee blijven de 
enzymen, al dan niet gedenatureerd of tot peptiden verkleind, een potentieel gevaar voor 
hiervoor gevoelige personen. 
Enzymatische plafondreiniging wordt in Duitsland in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen niet 
meer toegepast, omdat te weinig gegevens beschikbaar zijn over de gezondheidseffecten van 
enzymatisehe reiniging. Onbekend is immers wat er na degradatie van de stofdeeltjes gebeurt 
[Koch 1996]. Anderzijds worden enzymen sedert de zestiger jaren veel in wasmiddelen 
toegepast. Een deel van de enzymen kan achterblijven in de gewassen textielen. De gebruikte 
proteasen zijn afkomstig van Bacillus subtilus en vormen 0,1 - 1 % van het waspoeder. Vanaf 
het begin van deze toepassing zijn overgevoeligheidsreacties op wasmiddelen met enzymen 
gerapporteerd [Legrele 1994; Charpin e.a. 1992]. 

Oxidatieve methoden van plafondreiniging zijn veilig mits er gebruik gemaakt wordt van goede 

19 



BMGT IBA-rapport 96.416 

beschermende maatregelen en een adequate ventilatie wordt toegepast. De gezondheidsrisico's 
voor oxidatieve reiniging zijn elders beschreven (TNO rapport nr. MBL/BT/84/115-2.5.M. dat 
helaas niet door ons geraadpleegd kon worden) [Anoniem 1989a]. Overigens zijn bij lage-druk
applicatie, zoals bij plafondreiniging, de handen de enige locatie waar desinfectans na aerosol
applicatie meetbaar is [Popendorf 1995]. 

Bij het gebruik van oxidatieve reinigingsmethoden is uit de praktijk gebleken (informatie uit de 
telefonische gesprekken met plafondreinigers) dat bij regelmatig en langdurig gebruik bescher
ming van de slijmvliezen gewenst is. Bij het gebruik van waterstofperoxyde voor de verwijde
ring van nicotine wordt dit afgebroken tot diverse organische componenten. Op deze aspecifieke 
prikkel reageert het menselijk lichaam. 

4.3.1 Beschermende maatregelen voor de uitvoerder van de reiniging 

Stoffen kunnen worden opgenomen via de ademhaling, via de huid of door inslikken. De 
wettelijke basis voor de beschermende maatregelen is te vinden in de Arbo-wet. 

Een adequate bescherming van aIle lichaamsdelen (kleding, handschoenen, oog- en adembe
scherming) is bij een enzymatische plafondreiniging noodzakelijk. Bovendien is voldoende 
persoonlijke hygiene vereist. Dit betekent dat handen en gezicht worden gewassen voor iedere 
pauze en dat er niet gegeten of gerookt wordt tijdens het werk. 

De uitvoerder van een plafondreiniging dient voldoende te zijn gelnformeerd over de veilig
heidsmaatregelen met betrekking tot opslag van het middel, het gebruiksklaar maken, en het 
verwerken, inclusief het gebruik van hulpmiddelen. 

4.3.2 Beschermende maatregelen voor de gebruiker van de ruimte 

In ruimten waar vroeger gerookt is, is het plafond vervuild met o.a. nicotine en andere 
verontreinigingen, waaronder verscheidene geurstoffen en wellicht ook benzeen. Deze zullen 
langzaam maar zeker desorberen en kunnen daarbij een storende en ongezonde belasting vormen 
voor de huidige, niet-rokende, gebruiker van de ruimte. Dit kan reden zijn om plafonds, 
wanden, lamellen e.d. te reinigen. 

De risico's die de gebruiker van de werkplek loopt zijn moeilijk in te schatten omdat de 
reinigingsprocessen nog zo slecht zijn onderzocht. De frequentie van blootstelling is echter zeer 
gering, terwiji ook de mate van blootstelling meestal beperkt is. Anderzijds kan de blootstelling 
ook langdurig zijn, atbankelijk van de vorm waarin en de snelheid waarmee restmateriaal in de 
binnenlucht vrijkomt. 
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Als het gec1aimde principe van de reiniging, waarbij na opbrengen van het (enzymatische) 
middel vuildeeltjes worden afgebroken en naar beneden dwarrelen c.q. vallen, correct is, is de 
binnenlucht op dat moment vervuild met allerlei aerosolen. Dit gaat dan zowel om vuildeeltjes 
als om restanten enzym en reinigingsmiddel. Een onderzoek naar de hoeveelheid neerslag van 
degradatieprodukten na afloop van een reinigingsbeurt en het tijdsverloop van dit proces zou 
hierover meer duidelijkheid kunnen verschaffen. 

Mogelijke schadelijke effecten kunnen deels worden weggenomen door het reinigingsmiddel 
voor opdrogen weer zoveel mogelijk te verwijderen van de plafondplaten. Zowel tijdens als 
geruime tijd na de reiniging is ventilatie noodzakelijk om de overtollige aerosolen te verdunnen. 
Dit voorkomt in de eerste plaats dat bewoners irritatie aan de slijmvliezen van mond en ogen 
krijgen. 

4.3.3 Effecten op micro-organismen 

Bij plafondreiniging van oppervlakken met het doe I om naast de normale schoonmaak het ook 
hygienisch schoon te krijgen, zal behalve verwijdering van vuil en stof ook de bestrijding van 
schimmel, bacterie of mijt moeten plaats vinden en verwijdering van de resten van deze 
organismen en hun afscheidingsprodukten [Schober 1991; Teeuw 1993], om de blootstelling aan 
deze biotische agentia in een ruimte te verminderen. 

Het gebruik van een reinigingsmiddel op basis van (per)oxyden zal geen tot weinig effect 
hebben op de groei van schimmels wanneer niet ook de vervuiling wordt verwijderd [Koren 
1995]. De verwachting is dat de groei van de schimmels geremd zal worden, maar dat zij niet 
of niet volledig worden gedood. De celwanden van de schimmeldraden zullen beschadigd raken 
en afsterven, maar de schimmelsporen blijven intact. Deze kunnen ontkiemen wanneer de 
omstandigheden daarvoor gunstig zijn, bijvoorbeeld als na reiniging veel vocht achterblijft ten 
gevolge van onzorgvuldig nadrogen van het oppervlak. Bovendien kunnen achtergebleven stof
en enzymresten dienen als voedingsbron voor de ontkiemende schimmelsporen. Vit onderzoek is 
gebleken dat al een geringe vervuiling van het oppervlak bij de juiste relatieve vochtigheid 
aanleiding kan zijn tot schimmelgroei [Kort 1994]. Hoe schoner het oppervlak is, des te 
geringer de groei [Kort 1994; Koren 1995]. 

Wat betreft de mijten zullen aIle stadia vermoedelijk worden gedood, met uitzondering van de 
ruststadia die sommige mijtensoorten hebben. De relevantie van mijten in de werkomgeving 
voor de menselijke gezondheid is nog onduidelijk, hoewel mijten weI in de werkomgeving 
worden gevonden [Janko e.a. 1995] maar in kleinere aantallen dan onder huiselijke omstandig
heden. In het algemeen is de werkomgeving te droog (beneden 50% relatieve vochtigheid) voor 
huisstofmijten. 
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5. DISCUSSIE en CONCLUSIE 

Reiniging van plafonds heeft tot nu toe weinig aandacht gehad, mogelijkerwijs omdat vervuilde 
plafonds niet in het 'oog' springen. Bovendien vind de stofontwikkeling volgens een continu 
proces plaats en treedt de vervuiling egaal op. 

Stof is divers van samenstelling en de deeltjes die het stofspectrum bepalen worden belnvloed 
door de lokatie van het stof (vloer, lucht of plafond). Voor plafondvuil geldt dat de samenstel
ling afuankelijk is van de ruimte waarin het plafond is geplaatst en het gebruik van de ruimte. 
Hoewel de samenstelling van het vuil divers wordt verondersteld, zijn er weI component 
groepen te definieren. Voor het plafondvuil zijn dit de anorganische en de organische groepen 
en de micro-organismen. De vervuiling van het plafondstof kon worden gededuceerd aan de 
hand van de informatie die beschikbaar is over luchtkwaliteit en vervuiling van andere opper
vlakken. Om gedetailleerde informatie over het stofspectrum op plafonds te verkrijgen zal op 
diverse lokaties bemonsterd moeten worden en het verzamelde stof moeten worden geanalyseerd 
in het laboratorium. 

Op basis van het door ons geconstrueerde model veronderstellen we dat plafondvuil be staat uit 
een basis van huidschilfers, vezels, restanten van micro-organismen en pollen. Waar gerookt 
wordt VOrmen zich vaste, vloeibare en gasvormige sigarettenrookdeeltjes die, in die lokaties een 
belangrijke component van de plafondvervuiling vormen. 

In grootkeukens ontstaan aerosolen van olien en vetten die een specifieke plafondvervuiling 
kunnen vormen. Wellicht dat in reproduktieruimten hogere concentraties toner- en inktdeeltjes 
worden gevonden. Ons model maakt de plafondvervuiling onder verschillende omstandigheden 
inzichtelijk. 

Conclusies die wij trekken op grond van het vervuilingsmodel van plafonds zijn: 
* vervuiling is het sterkste waar luchtstroming van richting veranderd (b.v. rondom ventila

tieroosters) ; 
* vervuiling gaat sneller op een al vuit oppervlak. Met andere woorden: reiniging verwijdert 

niet alleen bestaand vui! maar beperkt ook verdere vervuiling. 

Experimenteel onderzoek is noodzakelijk om deze veronderstellingen te bevestigen. Bij dat 
onderzoek kan gericht worden gezocht naar de genoemde vervuilingen. Onderscheid naar 
verschillende type ruimten en hun gebruik is daarbij van groot belang. 

Getracht is verder om de enzymatische en oxydatieve reinigingsmiddelen in hun effectiviteit en 
gezondheidsaspecten te vergelijken. Ook de enzymatische middelen bleken een oxydatieve 
werking te hebben. Gezien de twijfel aan hun gezondheidskundige veiligheid, lijkt een toxicolo
gische/ aUergoiogische studie van de enzymatische middelen en hun atbraakprodukten noodzake-

22 



BMGT/BA-rapport 96.416 

lijk voordat deze middelen op grote schaal gebruikt kunnen worden. 

Reiniging is bedoeld om het aanzien van plafondplaten te verbeteren en om schadelijke stoffen 
te verwijderen. In het verleden is echter gebleken dat reiniging ook nadelige gevolgen kan 
hebben [Anoniem 1992b]. Vuil blijft gedeeltelijk achter in de porien van de platen waardoor de 
akoestische werking wordt gereduceerd. Bovendien trekken de achtergebleven reinigings
middelen mogelijk sneller nieuw vui! aan. Nader experimenteel onderzoek is nodig om na te 
gaan in hoeverre deze nadelige effecten inderdaad relevant zijn in de praktijk. 

Overigens dienen wij in gedachte te houden dat in een gezonde organisatie de reiniging van het 
plafond onderdeel is van het totale reinigings- en onderhoudspakket. AIleen dan zuHen de 
inspanningen van het schoonmaakbedrijf leiden tot een totaal schone omgeving: in esthetisch en 
hygienisch opzicht. 
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6. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Het onderzoek heeft een aantal vragen opgeworpen die verder onderzocht zouden moeten 
worden. 

01< 

'" 

* 

'" 

* 

Is het vuil op hardminerale plafondplaten inderdaad samengesteld zoals in dit rapport is 
beredeneerd? 

Hoe verhouden de esthetische en akoestische eigenschappen van de vervuilde platen zich 
tot die van nieuwe platen? 

Verschilt de effectiviteit van de plafondsreinigingsmiddelen in het verwijderen van 
verontreinigingen? In welke produkten wordt het vui} omgezet en waar komen deze 
(na verloop van tijd) terecht? 

Welk effect hebben de reinigingsmethoden op de akoestische eigenschappen? 

Bei'nvloedt de organisatie en de logistiek van een plafondreiniging het reinigingsresultaat en 
I of het hygienisch resultaat? 
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BIJLAGE 

Bijlage 1: Benaderde bedrijven 

Bedrijven Tel/Fax Info binnenge- Type bedrijf 
Benaderd komen 

Abiteo Tel leveranoier (plafondplaten) 

Absolute syst Fax ia leveranoier 

Alron Fax 

Baudoin Tel ia leveranoier 

Ceilteoh Tel ja leveranoier 

Century 400 Fax 

Chemspeo Fax 

Cleanfix Tel ja leveranoier 

Deb Tel ia leveranoier 

Oit Fax neen leveranoier 

Oija Tel ja leveranoier 

Filmop Fax 

Fortron Tel neen dienstverlener 

Gom Tel ja dienstverlener 

Hago Tel ja dienstverlener 

Intensive Care Tel neen leveranoier 

ICWC Fax 

ISS Tel neen dienstverlener 

Kleenrite Tel 

Korski-Rotowash, H. Fax 

Lavold Tel ja/infoblad dienstverlener 

Mirapal Fax ja leveranoier 

Mister Kool's Fax 

Numatio Tel neen leveranoier 

Progenta Tel ja leveranoier 

Pronet Tel leveranoier (materiaal) 

Rug Doctor, L.P. Fax 

Sanfresh (Sanolean) Tel ja/infoblad leveranoier 

Santoemma Fax 
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Smetsers Detergens Tel ja leverancier 

Spray Syst Fax ja leverancier 

Star Clean Fax 

Steam Way Fax ja leverancier 

Steammaster Tel leverancier (materiaal) 

Sucitesa Fax 

Tevan Tel ja producentjleverancier 

Tri-Plex Fax 

U.S. products Fax 

Vikan Fax 

VLS Tel neen dienstverlener 

Von Schrader Fax ja via Sanclean producent/leverancier 

- '" geen reactie; = de dienstverleende bedrijven verwezen door naar hun leverancier. 
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