Deklareret indhold af 5 duftblokke til toiletter. Anne Grete Rasmussen, August 2014
Ambipur
COOP - 17kr
5-15%
Under 5%
Under 5%
X
X
X
X
X
X

Toiletblok Closan
SPAR 23 kr *
15-30%
Under 5%
Under 5%

x-tra WC blok
COOP2 stk
15-30%

Harpic WC
blåt 25 kr
Over 30%

Duck Johnson
34kr
Over 30%

Hvordan virker det?

Anioniske tensider
Vaskeaktivt stof, der opløser smuds
Amfotære tensider
Vaskeaktivt stof, der opløser smuds
Nonioniske tensider
Under 5%
Vaskeaktivt stof, der opløser smuds
Fosfonater
Under 5%
Binder kalk/ metaller
Metylisothiazolinone
X
Biozid og konserveringsstof
Metylchlorisothiazoline
X
Antibakteriel og antifungals
Dimetyl glycol
Opløsningsmiddel
Parfume
X
X
X
X
Duft
Butylphenyl
?methylpropionat
Methylpropionat
X
Ester med sød, frugt romagtig smag
Geraniol
X
X
Alkohol, der giver frugt – geranium duft
Hexyl cinnamal
X
X
Benzylideneoctanal
Limonene
X
X
X
X
Cyklisk terpen med lemonduft
Linlool
X
X
X
X
Cyklisk terpen, der findes i planter
Farvestof cl 6 1554
X
Blånelse, solvent blue
Natrium sulfat
X
Tilsætningsstof
Citral
X
Duftstof - lemon
Citronellol
X
Duftstof – roser og pelargonier
Hydroxycitronellal
X
Duftstof – frisk luft
*Deklareret med et mærke ”frivilligt bæredygtighedsiniativ”. www.cleanright.eu – og dette trods alle de ikke ønskede stoffer

Ifølge parfume bekendtgørelsen er det 26 parfumer, som skal deklareres. Artikel Citat: De 26 parfumestoffer er følgende: ”Alpha isomethylionone, Amyl cinnamal,
Amylcinnamyl alcohol, Anise alcohol, Benzyl alcohol, Benzyl benzoate, Benzyl cinnamate, Benzyl salicylate,Butylphenyl methylpropional,Cinnamal, Cinnamyl alcohol, Citral,
Citronellol, Coumarin, d-Limonene, Eugenol, Evernia Furfuraceae (træmos-ekstrakt), Evernia prunastri (egemos-ekstrakt), Farnesol, Geraniol, Hydroxycitronellal,
Isoeugenol, Hexyl cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool, Methyl 2-octynoate”

Deklarationspligten for de 26 allergifremkaldende parfumestoffer omfatter også vaske- og rengøringsmidler til privat og erhvervsmæssig brug.
Man skal dog være opmærksom på, at det ikke være muligt helt at sikre sig, at man kan tåle et parfumeret produkt, da der findes tusinder af parfumestoffer og ikke alle er
kortlagt for allergifremkaldende egenskaber. Læs mere: Videncenter for allergi
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Konklusion:
Alle duftblokke til toiletter indeholder vaskeaktive stoffer, og masser af duftstoffer.
Nogle indeholder også problematiske stoffer som konserveringsstoffer, antibakterielle stoffer og stoffer, der binder kalken i vandet. Flere af stofferne er meget
problematisk for det ydre miljø og for sundheden.
De duft- og parfumestoffer, der er tilsat duftblokkene er alle på listen over allergifremkaldende parfumestoffer. WC blokken fra COOP indeholder ikke parfume, men er i
stedet tilsat blår farvestof, der får wc kummen til at se hvidere ud. Anvendelse af duftblokke i WC- kummen på toilettet er sammen med andre duftstoffer i boligen med til
at øge mulighederne for duft- og allergiproblemer i familien.

