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MÄÄRITELMÄ

BIOX ON BIOLOGINEN NESTE TAI GEELI, JOTA
KÄYTETÄÄN RUOSTEEN, OKSIDIEN JA
KUPARIRUOSTEEN POISTAMISEEN RAUDASTA,
TERÄKSESTÄ, KUPARISTA, MESSINGISTÄ JA
ALUMIINISTA.

KUVAUS

BIOX ON TULOS 10 VUODEN BIOKEMIAN ALAN
TUTKIMUSTYÖSTÄ, JONKA TARKOITUKSENA ON
OLLUT TUOTTAA TURVALLINEN, MYRKYTÖN JA
PALAMATON RUOSTEENPOISTOAINE.

TUOKSU

MIETO ORGAANINEN

TUOKSU

OMINAISUUDET

SYTTYVYYS

PALAMATON

KORROOSIO JA EPÄPUHTAUDET

OKSIDIEN POISTAMISEN JÄLKEEN KAPPALE TULEE
SUOJATA MAALAAMALLA, ÖLJYÄMÄLLÄ TAI
HIOMALLA.

MYRKYLLISYYS

MYRKYTÖN. TUOTTEEN OVAT TESTANNEET:

(1)TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT

(2)THAMES WATER

(3)NATIONAL WATER COUNCIL

TESTIT VAHVISTIVAT, ETTÄ

BIOX ON MYRKYTÖN TUOTE.

TESTAUSRAPORTIT OVAT

SAATAVILLA.

NIELEMINEN

TUOTTEEN NIELEMINEN ON VAARATONTA.

KÄYTTÖIKÄ

BIOX-PUHDISTUSAINETTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ
USEITA KERTOJA, ENNEN KUIN SEN TEHO
HEIKKENEE. TEHON HEIKKENEMISEN
HAVAITSEE PARHAITEN SILMÄMÄÄRÄISESTI.

PUHTAUS

BIOX-PUHDISTUSNESTE ON SAANUT LLOYD’S
REGISTER GROUP -LUOKITUSLAITOKSEN
HYVÄKSYNNÄN PUHDISTUSKÄYTTÖÖN.

PUHDISTUSNESTEET:
BIOX '02' -UPOTUSNESTE JA
BIOHAJOAVA
BIOX-ULTRAÄÄNIPUHDISTUSNESTE
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KÄYTTÖLÄMPÖTILA
ÄLÄ KÄYTÄ TUOTETTA ALLE +4 °C:N LÄMPÖTILASSA.
RUOSTEENPOISTOPROSESSI NOPEUTUU, KUN
KÄSITELTÄVÄ KAPPALE ON LÄMMIN.

KÄYTTÖ: NESTE
POISTA KÄSITELTÄVÄSTÄ KAPPALEESTA KAIKKI
ÖLJY, RASVA JA IRRALLISET PINTAMATERIAALIT.
RAVISTA BIOX-PAKKAUSTA HUOLELLISESTI ENNEN
TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ. HYVIN VÄHÄINEN
RUOSTE TAI LIEVÄT TUMMENTUMAT IRTOAVAT
KAPPALEESTA MUUTAMASSA MINUUTISSA. UPOTA
PUHDISTETTAVA KAPPALE NESTEESEEN 15
MINUUTIKSI JA HUUHTELE SITTEN VEDELLÄ. KUN
HALUAT POISTAA KAPPALEESTA RUNSASTA
RUOSTETTA JA PINTTYNEITÄ EPÄPUHTAUKSIA,
VOIT UPOTTAA KAPPALEEN BIOX-NESTEESEEN
JOPA 8 TUNNIKSI. PUHDISTUSKÄSITTELYN KESTO
RIIPPUU POISTETTAVIEN EPÄPUHTAUKSIEN
PINTTYNEISYYDESTÄ.

PUHDISTETTAVIEN TERÄSKAPPALEIDEN SÄVY
SAATTAA MUUTTUA HIEMAN TUMMEMMAKSI, JOS
NIITÄ PIDETÄÄN BIOX-NESTEESSÄ KAUAN. TÄMÄ EI
KUITENKAAN VAIKUTA METALLIN LUJUUTEEN. JOS
KAPPALEESEEN ON KÄSITTELYN JÄLKEEN JÄÄNYT
VIELÄ RUOSTETTA TAI OKSIDEJA, UPOTA SE
UUDELLEEN PUHDISTUSNESTEESEEN.

BIOX-NESTETTÄ EI TULE KÄYTTÄÄ KESKENÄÄN
ERILAISTEN METALLIEN PUHDISTUKSEEN.

KÄYTTÖ: GEELI

POISTA KÄSITELTÄVÄSTÄ KAPPALEESTA
KAIKKI ÖLJY, RASVA JA IRRALLISET
PINTAMATERIAALIT. RAVISTA
BIOX-PAKKAUSTA HUOLELLISESTI ENNEN
TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ. HYVIN VÄHÄINEN
RUOSTE TAI LIEVÄT TUMMENTUMAT
IRTOAVAT KAPPALEESTA MUUTAMASSA
MINUUTISSA. LEVITÄ REILU KERROS (2 MM)
BIOX-GEELIÄ KÄSITELTÄVÄN KAPPALEEN
PINNALLE JA ANNA VAIKUTTAA 15 MINUUTTIA.
PESE GEELI POIS VEDELLÄ. KUN HALUAT
POISTAA KAPPALEESTA RUNSASTA
RUOSTETTA TAI OKSIDEJA, LEVITÄ
BIOX-GEELIÄ KAPPALEEN PINNALLE JA PEITÄ
SE MUOVIKELMULLA TAI PE-MUOVILLA
KOSTEUDEN SÄILYTTÄMISEKSI. BIOX-GEELI
VAIKUTTAA HITAASTI, JOTEN 8 TUNNIN
VAIKUTUSAIKA VOI OLLA TARPEEN. JOS
BIOX-GEELIN ON ANNETTAVA VAIKUTTAA
KAUAN, KÄSITELTÄVÄ KAPPALE KANNATTAA
TARKISTAA USEIN, SILLÄ BIOX-GEELI
SAATTAA JONKIN VERRAN TUMMENTAA
TERÄKSEN SÄVYÄ. PUHDISTA PIENI OSA
KAPPALEESTA TARKISTUSTA VARTEN. JOS
KAPPALEESEEN ON KÄSITTELYN JÄLKEEN
JÄÄNYT VIELÄ RUOSTETTA TAI OKSIDEJA,
KÄSITTELE SE UUDELLEEN BIOX-GEELILLÄ.

BIOX EI VAHINGOITA MAALI-, PUU-, KIVI-,
KROMI-, TAI PVC-PINTOJA, EIKÄ TEKSTIILEJÄ,
METALLEJA TAI KUMIA.

VARASTOINTI

TUOTE SÄILYY AVAAMISESTA YHDEN
VUODEN, EIKÄ SITÄ TULE SÄILYTTÄÄ ALLE 0
°C:N LÄMPÖTILASSA.

NATO-nrot
0889/0473/6850-99-701-8645
0899/0473/6850-99-920-1435
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TEOLLISIA KÄYTTÖKOHTEITA

(A) Esim. ruosteenpoisto ja metallien jälkikäsittely

(B) Hapettuneiden elintoimintoja ylläpitävien laitteistojen puhdistus

(C) Hiilenpoisto (ilma-alus- ja ohjusjärjestelmät)

(D) Teräsmuottien puhdistus (muovi- ja kumiteollisuus)

(E) Ilmastointilaitteiden puhdistus

(F) Venttiilien puhdistus (öljyteollisuus)

(G) Sementinpoisto (rakennusteollisuus)

(H) Artefaktien puhdistus (museot)

(I) Ajoneuvojen korien puhdistus (kuljetusteollisuus)

(J) Alumiini- ja kivipintojen puhdistus (arkkitehtuuri)

(K) Laivavarusteet

(L) Ruosteen ja homeen poisto tekstiileistä

(M) Rautatiekaluston sähköliittimet ja jarrulaitteet

(N) Tekstiiliteollisuuden kehruusuulakkeet

(O) Hitsattujen metalli-, kupari- ja seosputkien puhdistus
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AVOIMESSA ASTIASSA PIDETYN NESTEMÄISEN BIOX-PUHDISTUSAINEEN
HAIHTUMISNOPEUTTA KOSKEVIEN LABORATORIOTESTIEN TULOKSET

Biox-puhdistusainetta ja vettä laitettiin kumpaakin 250 ml erillisissä avoimissa astioissa 24 tunniksi
40-asteiseen uuniin. Kolmatta astiaa, jossa oli 250 ml Biox-puhdistusainetta, pidettiin huoneenlämmössä,
eli +20 °C:ssa, 24 tuntia.

Tulokset olivat seuraavanlaiset:

250 ml Biox-puhdistusainetta +40 °C hävikki 73 ml

250 ml vettä +40 °C hävikki 88 ml

250 ml Biox-puhdistusainetta +20 °C hävikki 8 ml

NESTE GEELI
Ulkonäkö Vihertävänruskea neste Vihertävänruskea geeli
Ominaispaino 1,02 1,04
pH 2,2 2,7
Jäätymispiste –3 °C –3 °C
Kiehumispiste +96 °C +85 °C
Leimahduspiste Ei ole, palamaton Ei ole, palamaton
Varastointi Ei saa antaa jäätyä Ei saa antaa jäätyä
Pakkaus Muovia tai ruostumatonta terästä Muovia tai ruostumatonta terästä
Toiminta vuodon
sattuessa

Huuhtelu vedellä viemäriin Huuhtelu vedellä viemäriin

VAROITUS: Jos Biox-puhdistusainetta joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä.
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YLEISET TIEDOT

Koska Biox-puhdistusaineet eivät sisällä voimakkaita liuottimia, paksut rasva- tai vahakerrokset
puhdistettavalla pinnalla voivat haitata prosessia. Jos puhdistettavaa pintaa peittää rasva- tai öljykerros, se
tulee poistaa.

Kuten kaikissa kemiallisissa reaktioissa, myös Biox-käsittelyssä lämpötila vaikuttaa merkittävästi
puhdistusprosessin nopeuteen.
Ks. kuva 1.

REAKTIIVINEN TEHO LÄMPÖTILAAN VERRATTUNA

LÄMPÖTILA (°C)

KUVA 1

Käytännössä alin suositeltava lämpötila on +10 °C.

Neste voidaan kuumentaa jopa +80 °C:seen, jolloin käsittelyaika on vain 1/10 verrattuna käsittelyyn +20
°C:ssa.
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YLEISET TIEDOT (JATKUU)

Kun geeliä levitetään lämpimälle kappaleelle tai kun käsittelyaika on pidennettävä yli 6 tuntiin alhaisen
lämpötilan vuoksi, geelikerros voidaan peittää esimerkiksi PE-muovilla. Vaihtoehtoisesti
Biox-puhdistusainetta voidaan levittää paksumpi (5–10 mm) kerros kuivumisen ehkäisemiseksi.

Koska aktiivisten molekyylien diffuusio on nopeampaa nesteessä kuin geelissä, upotuskäsittely tuottaa
parhaan lopputuloksen etenkin silloin, kun poistetaan paksuja epäpuhtauskerroksia.

Menekki
Epäpuhtauskerroksen paksuus sekä sen sisältämän suolan ja muiden vastaavien aineiden määrä luonnollisesti
vaikuttaa puhdistukseen tarvittavan Biox-aineen määrään. Tämän vuoksi tuotteen menekistä voidaan antaa
vain karkeita arvioita.

GEELI NESTE
Kevyt
pintakorroosio

1–2 mm 0,5–1,0 l/m2

Kohtuullinen
korroosio

2 x 2 mm 1,0–1,5 l/m2

Voimakas korroosio 2 x 3 mm 1,5–2,5 l/m2

1 mm:n kerros = 1 l/m2

Kun nesteen pH-arvo on noussut lukemaan 4,5–5,0, tietyt ainesosat alkavat kiteytyä puhdistettavan kappaleen
pinnalla. Tällöin myös nesteen teho on heikentynyt, joten sitä tulee lisätä. Jos kiteytymistä tapahtuu,
valkoinen (kellertävä) aines voidaan poistaa vedellä.

Puhdistuskäsittelyä koskeva huomautus

Kuten kaikkien kemiallisten käsittelyjen, myös Biox-käsittelyn yhteydessä erilaisten metallien välille
kehittyy sähkökemiallinen potentiaaliero. Epäjalommasta metallista tulee anodi ja jalommasta katodi. Tämän
seurauksena anodi-metalli syöpyy.
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KOSKEVAT TIEDOT
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BIOX ’O2’ -PUHDISTUSNESTEEN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Laatimispäivä: 22.3.2016 Versionumero: 16

Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotenimi: BIOX 02 -neste

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi: Biox Ltd
The Granary
Yeo Lane
North Tawton
Devon
EX20 2DD
Puh.: 018 3788 0135
Faksi: 018 3788 0063
S-posti: bioxint@hotmail.com
1.4. Puhelinnumero hätätapauksissa: 018 3788 0135 (vain toimistoaikoina)

Kohta 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Aineen tai seoksen CLP-luokitus: Tällä tuotteella ei ole CLP-luokitusta

2.2. Merkinnät: CLP-merkinnät: Tällä tuotteella ei ole CLP-merkintöjä

2.3. Muut vaaratekijät

PBT (hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä): Tätä tuotetta ei ole

määritelty PBT/vPvB-aineeksi.

Kohta 3: Koostumus ja tiedot ainesosista

3.2. Seokset

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Kuvaus ensiaputoimenpiteistä:

Ihokosketus: Pese altistunut kohta runsaalla vedellä ja saippualla.
Silmäkosketus: Huuhtele aineelle altistunutta silmää 15 minuuttia
juoksevalla vedellä.
Nieleminen: Pese suu vedellä.
Hengittäminen: Ota yhteyttä lääkäriin.
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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

4.2. Keskeiset oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ihokosketus: Kosketusalueella saattaa esiintyä lievää ihoärsytystä.
Silmäkosketus: Altistuneessa silmässä saattaa esiintyä ärsytystä ja
punoitusta.
Nieleminen: Kurkussa saattaa esiintyä ärsytystä.
Hengittäminen: Ei aiheuta oireita.

4.3. Merkki välittömän lääkärinavun tai erikoishoidon tarpeesta
Välitön-/erikoishoito: Ei tarvita.

Kohta 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet: Sammutuksessa tulee käyttää olosuhteisiin soveltuvia sammutusaineita. Jäähdytä pakkaukset
vesisuihkulla.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:
Altistumisvaarat: Palamisen aikana aineesta vapautuu myrkyllisiä
kaasuja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Käytä itsenäistä hengityslaitetta.
Käytä suojavaatteita iho- ja silmäkosketuksen ehkäisemiseksi.
Kohta 6: Toimenpiteet päästövahingon sattuessa

6.1. Henkilökohtaiset suojatoimet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa: Henkilökohtaiset suojatoimet: Lisätietoja
henkilökohtaisista suojatoimista annetaan käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8. Käännä vuotavan pakkauksen vuotopuoli
ylöspäin vuodon pysäyttämiseksi.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Käytettyä epäpuhtauksia sisältävää
nestettä ei saa päästää viemäristöön tai vesistöihin. Rajaa vuotoalue patoamalla. Tuote hävitetään huuhtelemalla se
runsaalla kylmällä vedellä viemäriin.

6.3. Vuodon hallinnassa ja puhdistuksessa käytettävät menetelmät ja aineet: Puhdistustoimenpiteet: Imeytä aine kuivaan
maa-ainekseen tai hiekkaan. Siirrä seos soveltuvaan suljettavaan ja merkittyyn astiaan asianmukaista hävittämistä varten.

6.4. Biox 02 neutraloidaan lisäämällä siihen natriumbikarbonaattia, NaHC03
(ruokasoodaa, 6 %:n pitoisuus nostaa pH-arvon lukemaan 5,5 ja 9 %:n pitoisuus
nostaa pH-arvon lukemaan 7,0)

6.5 Viittaukset muihin kohtiin: Viittaus käyttöturvallisuustiedotteen kohtaan 8.

Kohta 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet ja yhteensopimattomuus Säilytä tuotetta viileässä ja hyvin tuuletetussa
paikassa. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

7.3. Erityinen loppukäyttö: Tietoja ei ole saatavilla.
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Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat:

Altistuksen raja-arvot: Tietoja ei ole saatavilla.

DNEL (johdettu vaikutukseton altistumistaso) ja PNEC (ennustettu vaikutukseton pitoisuus): DNEL-/PNEC-arvot: Tietoja ei ole saatavilla.

8.2. Altistuksen ehkäiseminen:
Hengityselinten suojaus: Hengityssuojaimia ei tarvita.
Käsien suojaus: Suojakäsineet.
Silmien suojaus: Suojalasit. Varmista, että silmähuuhde on lähettyvillä.
Ihon suojaus: Suojavaatteet.

Kohta 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: neste
Väri: vaaleankeltainen
Vesiliukoisuus: liukenee veteen
Viskositeetti: viskoositon
Suhteellinen tiheys 1,03
pH: 2,2
VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet): Alhainen VOC-pitoisuus – Teknologian tutkimuskeskus VTT:n analyysin mukaan Biox
’02’ -neste on palamaton ja sen VOC-pitoisuus on alhainen. (Tutkimusraportti nro VTT-S-06516-07).

9.2. Muut tiedot: Muut tiedot: Tietoja ei ole saatavilla.

Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus: Stabiili suositelluissa kuljetus- ja varastointiolosuhteissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili tavanomaisissa olosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot: Tavanomaisissa kuljetus- ja varastointiolosuhteissa ei tapahdu vaarallisia reaktioita.

Hajoamista voi tapahtua, jos tuote altistuu alla luetelluille olosuhteille tai aineille.

10.4. Vältettävät olosuhteet: Äärimmäinen kuumuus (saattaa aiheuttaa haihtumista).

10.5. Yhteensopimattomat aineet: Vältettävät aineet: Voimakkaat hapettimet. Voimakkaat hapot.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet: Palamisen aikana aineesta vapautuu myrkyllisiä kaasuja.
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11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Myrkyllisyys: Tuote ei ole

myrkyllinen.

Oireet/altistumistiet

Ihokosketus: Kosketusalueella saattaa esiintyä lievää ihoärsytystä.
Silmäkosketus: Altistuneessa silmässä saattaa esiintyä ärsytystä ja
punoitusta.
Nieleminen: Kurkussa saattaa esiintyä ärsytystä.
Hengittäminen: Ei aiheuta oireita.

Kohta 12: Tiedot kemikaalin ympäristövaikutuksista

12.1. Myrkyllisyys

Ympäristömyrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus: Biohajoava.

12.3. Biokertyvyys: Tuote ei ole biokertyvä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä: Imeytyy helposti maaperään.

12.5. PBT- ja vPvB-arviointien tulokset: PBT-määritys: Tätä tuotetta ei ole määritelty PBT/vPvB-aineeksi.

12.6. Muut haittavaikutukset: Merkityksetön ympäristömyrkyllisyys.

Kohta 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät

näkökohdat

13.1. Jätteidenkäsittelymenetelmät

HUOM.: Käyttäjän on huomioitava mahdolliset alueelliset tai kansalliset jätteiden käsittelyä koskevat säännökset.

14) Kuljetusta koskevat tiedot:

Yleiskuljetus Ei vahingoita ajoneuvoa.
Rautatiekuljetus Ainetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.
Merien saastuttaminen Aine ei saastuta meriä.
Merikuljetus Ainetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.
Ilmakuljetus Ainetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.
Tullitariffinumero (vienti) 3402909000
EORI-numero GB 439735417000
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15) Lakisääteiset tiedot:

Vaaralausekkeet: Ainetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.
Merkinnät: (77/728 EEC)

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
15.2 Erityiset määräykset: Ei sovelleta.

16) Muut tiedot:

Pese ja kuivaa kädet huolellisesti tuotteen käyttämisen jälkeen. Henkilöiden, joiden iho on herkkä tai vaurioitunut tulee välttää
pitkäaikaista ihokosketusta. Biox '02' -nestettä ei tule käyttää keskenään erilaisten metallien puhdistukseen.

Muut tiedot: Käyttöturvallisuustiedote täyttää Euroopan komission asetuksen 453/2010 vaatimukset.

*Ilmaisee käyttöturvallisuustiedotteen tekstikohdat, jotka on muutettu tähän versioon.

Vastuuvapauslauseke: Yllä annettujen tietojen uskotaan olevan oikein, mutta niiden ei väitetä olevan täysin kattavia, joten tietoja tulee
pitää vain suuntaa-antavina. Yritys ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat yllä kuvatun tuotteen käsittelystä tai sen kanssa
kosketuksiin joutumisesta.

Tarkistettu 16. versio
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 To: Biox Ltd

New River Head Laboratories     

177 Rosebery Avenue,

London EC1R 4TP

Telephone Ol 837 3300 Ext. 2104

Director of Scientific Services, 

Hugh Fish.O.B.E..B.Sc.F.R.J.C.F.I.W.E.S.,FI.P.H.E.,F.Inst,W.P.C.

Our. ref:  JSC/JMO  Your ref:

Date   26th October, 1978

CONFIDENTIAL TEST REPORT ON MATERIALS FOR USE IN CONTACT WITH POTABLE WATER

Report No. MWS 1082
Material: Biox Liquid Rust Remover

Component:

Fitting:

Material Manufacturer:  Biox Ltd.,

Component Manufacturer:

Fitting Manufacturer:

Submitting Manufacturer:  Biox Ltd.,

   S o a k i n g  t e s t ’ s  p r o d u c e d  n o  t a s t e ,  c o l o u r  a n d  t u r b i d i t y
   w e r e  u n a f f e c t e d  a n d  t o x i c  m e t a l s  w e r e  n o t  d e t e c t e d .

   T o x i c i t y  t e s t s  u s i n g  m o n k e y  k i d n e y  c e l l s  s h o w e d  n o
   c y t o t o x i c i t y .

   M i c r o  b i o l o g i c a l  g r o w t h  t e s t s  s h o w e d  t h a t  t h i s  m a t e r i a l
   d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  g r o w t h  o f  c o l i f o r m  o r g a n i s m s ,  b a c t e r i a
   c a p a b l e  o f  g r o w t h  a t  3 7 0 c  a n d  2 2 0 c ,  P s e u d o m o n a s  a e r u g i
  n o s a  o r  f u n g i .

   T h e r e  i s  t h e r e f o r e  n o  o b j e c t i o n  f r o m  t h e  w a t e r  q u a l i t y  
  p o i n t  o f  v i e w  t o  t h e  u s e  o f  t h i s  p r o d u c t  i n  c o n t a c t  w i t h
  p o t a b l e  w a t e r  p r o v i d e d  t h a t  t h e r e  i s  n o  c h a n g e  i n  t h e  n a t u r e
   a n d  s o u r c e  o f  t h e  i n g r e d i e n t s  o r  i n  t h e  p r o c e s s  o f  m a n u f a c
  t u r e .

     F o r  M a n a g e r ,  M e t r o p o l i t a n  W a t e r  S e r v i c e s

All enquiries concerning this report should be addressed to Mrs J.S. Colbourne.
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       Chairman   Fittings, Testings and

       Sir  Robert Marshall  Standards Unit

       K.C.E. M.B.E.

           Fittings Testing Station

       Head of Unit   The Causeway

       J.S.W. Bath   Staines

           Middlesex

           TW8 3DR

  Our Ref: JSWB/GDM/ LJG 7904MX       11th April,  l979

  Dear Sir

  “ltems which have passed full tests of effect 

  on water quality” - Sample No.   

       1.  Referring to your application for the material described below to be 

  approved: the National Water Council has considered the results of the

  tests for effect on water quality carried out on the products so

  described, and has decided that there is no objection to their uses

  provided the source, nature and manufacturing processes of the ingredients

  and products are not changed.

COATINGS, PAINTS & LININGS

   “BIOX” LIQUID RUST REMOVER

   79O4 MX

     2.    An entry, as above, will  accordingly be included in the forthcoming

  supplement to the NWC “Classified List of Fittings Accepted” under the

  section headed, “Items which have passed full tests of effect on water

  quality’,  a copy of which will be sent to you in due course.

  Yours faithfully

  J.S.W. Bath

  Head of Fittings Testing & Standards Unit

NATIONAL

  WATER

NATIONAL 

WATER 

COUNCIL
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CASE STUDY

Divex, Aberdeen (42 employees)

Manufacturing  deep-diving and hyper baric medical equipment the Company had used CFC-113 to clean pipe work and valves in an ultra-sonic bath process.  Anticipating the 
C. F. C. phase out, the company switch in 1991 to Biox which  is an organically  based solvent.  Biox  was found to be more efficient and cheaper.  No new equipment was 
required and operating cost were reduced. 

LAWS AND ECONOMIC INSTRUMENTS 

International, European and UK laws on the environment all have an impact on business and it makes business sense to keep abreast of developments anticipate changes and  
keep within the expected guidelines.

On an international level, there are agreements to reduce the use of substances whose environmental impact is globally damaging.  C.F.Cs, for example, are being phased out 
by the end of 1994 because they destroy the ozone layer and by the end of 1993 are unlikely to be available.  Many businesses are affected by international controls: if you're 
one of them you should be acting now!

In the European community, over 350 pieces of environmental legislation have been published.  The trend now is towards a program of sustainable economics activity requir-
ing the voluntary commitment of all members of society.  An eco labeling scheme for consumer goods, for example, will allow customers to choose products which are less 
damaging to the environment.  The scheme is voluntary, but gives a marketing advantage to those products carrying the eco label.  Within Europe, different countries have their 
own legislation. If you've done business with Germany, for example, you'll know that this can be quite demanding.

In the UK, her Majesty's Inspectorate of Pollution (H. M. I. P.), local authorities and the National Rivers authority (N. R. A.) are the main players in controlling those industrial 
processes that most pollute the environment.  These two bodies are due to combine with waste authorities to form the environment Agency.  Integrated pollution control-treat-
ing the land, water and air as a part of a whole to the policed together-is a fundamental principle and covers the most polluting industrial processes.  For industry, best available 
techniques  not entailing excessive cost (B. A. T. N. E. E. C.) is the pragmatic measure you may need to match up to.  A second level of controls covering releases to air only, 
are regulated by local authorities on similar principles.  These apply to a far greater range of companies - your company could be one of them.  You should also be aware of 
the "duty of  care" regulations which make you responsible for the ultimate disposal of  all waste: it doesn't stop being your concern when your disposal contractor drives it 
away from your premises.

Economic Instruments are likely to become more important in the UK and Europe.  As an example, to encourage the recycling of packaging their could be raw material and 
product taxes, waste collection and disposal charges, and a  take-back duty on suppliers.

If you have one, contact your trade association or representative body who worked with legislators on areas that affect you.


