Bemötande av ifrågasättande av Testrapporten om tvätt av larmställ
Efter Räddningstjänsten i Kristianstads invigning av filtersystemet DIRO som ny
tvättmetod har några forskare ifrågasatt metoden i medierna. Här bemöter SWATAB
deras argument.
- Att kritiskt granska ny teknik och ifrågasätta nya metoder är viktigt för utvecklingen.
Inte minst om utvecklingen ska vara långsiktig och miljömässigt hållbar. Dessutom är
det också viktigt att förhålla sig saklig och att ta del av alla relevanta studier och
testresultat som genomförts inom området. Vi vill också understryka att i diskussionen
om avjoniserat vatten, så tar vi på SWATAB bara ansvar för vår produkt och för våra
handlingar.
Tvättmedel kontra DIRO-vatten
Vårt DIRO filtersystem är testat av oberoende forskningsinstitut både i Sverige och
utomlands med samma metoder som används vid testning av vanligt tvättmedel.
Testerna visar att DIRO Filtersystem tvättar lika rent, ibland till och med renare, som på
marknaden vanligt förekommande tvättmedel. Vi har även utfört tester på bakterier och
mögel, där är vi hygiensäkrade med godkänd bakteriereduktion vid 60 grader.
När det gäller de tester som SWATAB har utfört tillsammans med Räddningstjänsten i
Kristianstad vid tvätt av larmställ har samma vattenmängd använts vid de jämförande
tvättarna mellan den tidigare tvättmetoden med tvättmedel och metoden med DIROvatten. Det är ett oberoende testinstitut som har utfört och analyserat resultatet.
Temperaturen vid tvätt är avgörande för hur ren tvätten blir
All hygienkontroll vid tvätt sker alltid med hjälp av temperatur. Detta gäller såväl vid
tvätt med DIRO-vatten som med tvättmedel. Med rätt program i maskinerna så blir
tvätten ren. SWATAB erbjuder idag tvätt vid alla temperaturer med optimerade
program som är framtagna i samarbete med tvättmaskinstillverkare.
Tvättmedel dödar inga bakterier, det är temperaturen på tvättvattnet som gör det. (Det
skulle ju inte vara bra för avloppet om man häller ut en massa bakteriedödande
kemikalier där) Viktigt i sammanhanget är att DIRO-vattnet gör att fett och partiklar
lossnar från tyget, även om det alltså inte löser fett. Med andra ord blir tvätten ren
genom att DIRO-vatten avlägsnar fetter och andra partiklar som kan finnas på
textilierna.
DIRO-vattnets betydelse för arbetsmiljö och hälsa
Gruppen brandmän löper ökad risk att drabbas av vissa allvarliga sjukdomar i jämförelse
med den övriga befolkningen, enligt vedertagen forskning. En av orsakerna är att
hälsofarliga ämnen fastnar på skyddsutrustning och larmställ. Dessa ska därför hanteras
och rengöras på ett säkert sätt i enlighet med fastslagna rutiner och föreskrifter. I detta
avseende föreligger det ingen skillnad mellan den traditionella tvättmetoden och tvätt
med DIRO-vatten.

Analysen av de genomförda testerna på Räddningstjänsten i Kristianstads
kontaminerade larmställ är gjord av ett oberoende testinstitut och visar att det är
betydlig färre cancerogena partiklar som sitter kvar i skyddskläderna när de tvättas med
DIRO-vatten än med den traditionella tvättmetoden med kemikalier. Under
testprocessen har Räddningstjänsten i Kristianstad samverkat och förhandlat med
samtliga fackliga organisationer enligt regelverket för samverkan och MBLlagstiftningen.
DIRO-vattnets betydelse för miljön
Användandet av DIRO-vatten istället för tvättmedel ger en rad miljöfördelar genom
reducerade utsläpp, av både kemikalier och koldioxid. Utsläpp av kemikalier i
avloppsvatten minskas vilket ger minskad belastning på reningsverk och renare hav,
sjöar och vattendrag.
Även energiförbrukning minskas och därmed utsläppet av koldioxid genom möjlighet till
kortare program och lägre temperaturer. Till detta kan också räknas den minskning i
energiförbrukning och vatten som går åt vid tillverkning och transport av städ- och
tvättmedel.
Som ett led i uppföljningen av de tester som genomförts på Räddningstjänsten i
Kristianstad har Reningsverket i Kristianstad konstaterat att det är positivt med en
mindre mängd tvättmedel i avloppsvattnet.
Vetenskapen är tudelad rörande egenskaper hos ultrarent vatten
I frågor rörande egenskaper hos ultrarent vatten, vanligt kranvatten och tensider är
vetenskapen tudelad och det pågår för närvarande flera forskningsprojekt inom
området. Dock finns det redan mycket forskning i ämnet, vilket inte alltid kommer fram
i debatten. Se nedan exempel på samling vetenskapliga texter som referenser.
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