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Hva er Salar-Des:
Salar-Des er en selvoppløsende brusetablett, som har flere fordeler, blant annet ved at
bruseeffekten lager strømninger i vannet, slik at desinfiseringsmiddelet distribueres godt i
vannet uten omrøring. En annen fordel med bruseeffekten er at under oppløsningsprosessen
dannes et buffer system, som gjør at desinfiseringsmiddelet fungerer optimalt og gir den beste
desinfeksjonseffekten i et pH-område, som ikke påvirkes av eksterne faktorer. Salar-Des er et In
Situ desinfeksjonsmiddel. In situ betyr at noe blir laget på stedet. In situ betyr at tabletten blir
et desinfeksjonsmiddel først når det kommer i kontakt med vann.
Hva er Salar-Des til miljøet:
Salar-Des fungerer som et desinfeksjonsmiddel så lenge den angitte konsentrasjonen
følges. Når konsentrasjonen av Salar-Des kommer under konsentrasjonsgrensen, f.eks. ved
utslipp i havet, brytes alle komponentene ned til: vann, karbondioksid, natriumklorid og
nitrogen. Nedbrytningsproduktene består av en organiske og en uorganiske del. Den organiske
delen brytes ned aerobt/anaerob svært raskt, dvs. innen 15 minutter. Den uorganisk
(desinfiseringsmidlet) brytes med under desinfeksjon prosessen etter 5-30 min. Brukes mer
desinfeksjonsmiddel enn nødvendig, kommer dette ut i havet og det ubrukte
desinfeksjonsmiddelet brytes ned av lys og bakterier til vann, karbondioksid og natriumklorid
(salt).
Salar-Des påvirker ikke miljøet negativt.
Hvordan funger Salar-Des:
Da Salar-Des er et In Situ produkt er selve reaksjonsforløpet vist i fig. 1:

Figur 1 viser hvordan stoffet dannes når det kommer i kontakt med vann. Figur 2 og 3 viser det
dannede desinfeksjonsmidlet. Figur 4 viser noe av det organiske materiale i tabletten samt
desinfeksjonsmiddelet HOCl (hypoklorsyre).

Risikovurdering av Veterinærinstituttet av økotoksikologiske effekter ved bruk
av Salar Des
Ved nedbrytning av natrium diklor-s-triazintrion i vann dannes hypoklorsyre som igjen brytes
raskt ned til isocyanurinsyre og cyanurinsyre.
Giftigheten av nedbrytningsproduktene er langt lavere, hovedsakelig grunnet lav
biotilgjengelighet og metabolisme:
•
•
•

Bluegill sunfish:
Fathead minnow:
Rainbow trout:

LC50 (96h) > 1000 mg/l
LC50 (96h) > 2100 mg/l
LC50 (96) >2100 mg/l

Test substans: Cyanauric acid ( CAS : 108-80-5)
Under forutsetning av at midlet brukes til overflatedesinfeksjon og bløt legging av utstyr, er det
ikke sannsynlig at uønsket utslipp vil være i konsentrasjoner som påvirker helsetilstand hos fisk i
eller utenfor anlegg.
Cyanurinsyre brytes i liten grad ned under aerobe forhold, mens halveringstider under varierende
anaerobe betingelser er 3-23 dager ifølge dokumenterte undersøkelser.
Ved etterbehandling og fortynning er det liten grunn til å anta at restnivåer av isocyanurinsyre og
cyanurinsyre vil påvirke miljøet i særlig grad.
Beskrivelser av bruk og håndtering medfører at konsentrasjonen av aktivt klor overstiger
toksiske konsentrasjoner for marine organismer. Selv om andre arter ser ut til å være mer
følsomme enn fisk, er det lite sannsynlig at bruken av natrium diklor-s-triazintrion vil være giftig
ved foreskreven bruk.
De konsentrasjoner som skal brukes overstiges konsentrasjoner med negative effekter på miljøet.
Likevel vil totalmengden av natrium diklor-s-triazintrion være så lav at uønskede utslipp med
normal fortynning i havet vil gi lave konsentrasjoner. Kombinert med den raske
nedbrytningshastigheten i vann til mindre giftige produkter, synes det som om natrium diklor-striazintrion har liten effekt på marine organismer ved foreskreven bruk.
Veterinærinstitutter ref. 16/51617, 22 mars 2017

Hvor effektiv er Salar-Des:
Hvorfor er HOCl aktivt som desinfeksjonsmiddel? HOCl er en svak syre som spaltes meget
vanskelig i H+ + OCl-1. Fordelen ved denne spaltning gjør at HOCl ikke frastøtes av f. eks.
bakteriemembranen, men går igjennom membrankanalene og inn i selve cellen, hvor
desinfeksjonsmiddelet angriper DNA molekylet, og dermed forhindrer at cellen kan overleve og
danne nye celler. En annen fordel er også at bakteriene ikke blir immune over for
desinfeksjonsmiddelet.
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fig.1
Kan Salar-Des oppløsningen oppbevares:
En oppløsning av Salar-Des kan kun oppbevares i 7 dager, da det dannede HOCl er kjemisk
ustabilt og blir lett påvirket av lys og varme. Er oppløsningen helt fri for organisk materiale kan
oppløsningen oppbevares noen dager lengre før det brytes ned til: H2O (vann), O2 (oksygen), Cl1 (kloridioner). Se reaksjonslikningen nedenfor:
Kjemisk/Fotokjemisk nedbrytning av Salar-Des
(uorganiske del):
2HOCl  2H+ + 2OCl-  2H+ + O2 + 2Cl-1
2NaHCO3 + 2H+  2Na+ + 2H2O + 2CO2
2Na+ + 2Cl-1  2NaCl (salt)
Biologisk nedbrytning av Salar-Des
(organiske del):
2C3H2N3O3Na + 4O2  6CO2 + 3N2 + 2H2O + 2Na+
2Na+ + 2CO2 + H2O  2NaHCO3

Havets sammensetning av forskjellige stoffer er avhengig av hvilket hav og havdybde en
analyserer i. Typisk finner man følgende ioner og gasser oppløst i havet:
Na+ : 30 %, Mg+2 : 3,7 %, K+ : 1,1 %, Cl-1 : 55 %, SO4-2 : 7,7 %, HCO3-1 : 2 %, CO2 , N2, O2 og mange
flere forskjellige ioner- og gassarter.
Salar-Des er et produkt som ikke tilfører fremmedstoffer til havet (miljøet), kun stoffer som
allerede finnes der. Selve det desinfiserende stoffet HOCl kan ikke kjøpes i en vandig
oppløsning, dette fordi det nedbrytes hurtig.
Kan konsentrasjonen/aktiviteten av Salar-Des oppløsning måles:
Ved å måle aktiviteten kan man se om desinfeksjonsoppløsningen fortsatt er effektiv.
Der er to forskjellige måter som kan anvendes for å bestemme konsentrasjonen av en Salar-Des
i oppløsning. Ved å måle ledningsevnen (L) i en oppløsning og bruke diagrammet under:

Veiledning til figuren fig.2:
Ledningsevnen viser 0,490 mS/cm for Salar-Des oppløst i havvann (Ltotal).
Havvann uten Salar Des måles til 0,020 mS/cm.
(Ltotal - Lhavvann ) = LSalar Des mS/cm.
Salar-Des oppløsningen har da en konsentrasjon på: (0,490 – 0,020) mS/cm = 0,470 mS/cm
Ved anvendelse av figuren ved pkt. 1 finnes 0,470 mS/cm, og i oppløsningen er det 2000 ppm
(mg/liter) Salar Des (pkt. 2), hvilket også er likt med en 0,2 % Salar-Des oppløsning (pkt. 3).
Dette gir en desinfeksjonsmiddel konsentrasjon på 850 ppm (pkt. 4).
Hvis vannet som anvendes til oppløsning av Salar-Des er havvann skal ledningsevnen for
havvannet trekkes fra den målte verdien for å finne ledningsevnen for Salar Des i oppløsningen.
En annen måte å bestemme konsentrasjonen av Salar-Des i oppløsning er ved titrering. Det
gjøres på følgende måte:

fig.3
A: 30 ml av Salar-Des oppløsningen som tilsettes B.
B: En oppløsning av kaliumiodid (5 ml) og en 20 ml svovelsyre (20 m%) og 150 ml vann
C: Det tilsettes 5 ml indikatoroppløsning.
D: a): Tilsett dråpevis 0,1 M thiosulfat inntil oppløsningen er klar, avles forbruket av ml
thiosulfat.
b): Sett inn forbruket ml thiosulfat i fig. 4 .
c): Avles ppm desinfeksjonsmiddel og konsentrasjonen av Salar-Des i % eller ppm.

fig.4
Mengden forbrukt natriumtiosulfat f.eks. 5 ml, settes inn i pkt.1. av figuren ses at Salar- Des
oppløsningen inneholder 2000 ppm (mg/L) pkt.2 og pkt.3 viser at oppløsningen inneholder 0,2
% Salar Des. Pkt.4 viser at dette er 850 ppm aktivt desinfeksjonsmiddel.
Målingene kan tjene til å finne ut hvor mange tabletter som skal tilsettes for å erstatte den
forbrukte mengde av Salar Des, for at oppnå maksimal aktivitet av oppløsningen igjen.
Eksempel:
En måling viser f. eks. i slutningen av arbeidsdagen, at Salar-Des oppløsningen har en aktivitet
på 600 ppm. Man går inn på ppm aksen til den røde linjen og finner at Salar-Des er sunket til ca.
1400 ppm., det vil si at det mangler 2000 (fra figuren oven for) – 1400 ppm Salar- Des.
Det betyr at det skal tilsettes 600 ppm Salar-Des tabletter som er likt med 0,6 g/L. Da en tablett
veier 70 g, skal det en tablett til pr.117 liter vann for at aktiviteten igjen er på 850 ppm.
Hvis vannvolumet som skal justeres til 10.000 liter betyr det at det skal tilsettes 86 Salar- Des
tabletter.

pH – verdi:

fig.5
Av fig. 5 ses at pH – verdien i det anbefalte intervallet endrer seg lite. I en konsentrasjon av
Salar-Des på 0,2 % er pH verdien 5,675 og ved 0,35 % er pH – verdien 5,634.
Figur 6 viser, hva pH – verdien betyder for effektiviteten av det dannede aktive stoffet HOCl.
Der ses også, at ved denne pH – verdi (ca. 5,5) virker det aktive stoffet maksimalt.
Det innebygde puffersystemet påvirker pH – verdien slik at den forblir nesten uforandret og
den desinfiserende effekten er derfor optimal.
Figuren 6 viser også at med stigende pH – verdi reduseres desinfeksjonseffekten, hvilket betyr
at det ikke må blandes alkaliske produkter sammen med Salar-Des.
Fig. 6 viser at ved en pH – verdi 9,5 er desinfeksjonsverdien nesten 0.

fig.6

Er Salar-Des korrosiv:
I sammenligning med andre produkter som er godkjent til Aqua kultur, er Salar-Des veldig lite
korrosivt. En korrosivitetsmåling på stål, zink, aluminium og kobber med en innvirkningstid på
30 min. og høyeste konsentrasjons (3200 ppm) Salar-Des - som er anvist fra Statens
legemiddelverk gir følgende materiale tap i mm pr m2:
Materiale tap ved 30 min. innvirkningstid:
Salar-Des

Sort stål (Fe)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobber (Cu)

0,000011 mm
0,000020 mm
0,000054 mm
0,000002 mm

Pereddikesyre

0,000009 mm
0,000910 mm
0,000073 mm
0,000336 mm

gange mere aggressiv
enn Salar-Des
0,8
45,5
1,4
168,0

Det vil si at for å fjerne 1 mm av en plate på 1 m2 som er i kontakt med en Salar-Des oppløsning
i 30 min og 3200 ppm Salar-Des, kan stål desinfiseres 91.000 ganger. Arbeides det 220 dager på
et år, vil det med maks desinfisering hver dag ta 414 år å korrodere 1 mm.
Materiale tap ved 120 min. innvirkningstid:

Sort stål (Fe)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Kobber (Cu)

Salar-Des

Pereddikesyre

gange mere aggressiv
enn Salar-Des

0,000011 mm
0,000080 mm
0,000054 mm
0,000002 mm

0,000020 mm
0,003641 mm
0,000292 mm
0,001345 mm

1,8
45,5
5,4
672,5

En ser at kun zink angripes litt mer ved 120 min. enn ved 30 min.
Laboratoriemålingene må foregå under identiske betingelser for å kunne sammenligne
korrosjonen. I det virkelige liv er det også andre faktorer som har innflytelse på korrosjonen av
materialene. Laboratoriemålingene viser hvor lite aggressivt Salar-Des er.

Har saltvann innflytelse på aktiviteten av Salar-Des:
Figuren no.7 viser ved å bruke to tabletter, en i saltvann og en i ferskvann – viser målte verdier
etter 5 timer at aktiviteten er konstante.

fig.7

Aktivitetsinnholdet i Salar-Des 42,5 ± 0,5 %.

Oppløsningstiden for Salar-Des:
Hastigheten Salar-Des oppløses i vann er avhengig av vanntemperaturen. Av arbeidsmessige
årsaker er 10 – 15°C den mest behagelige temperatur. Hvis vannet er for varmt kan det gi et
ubehagelig arbeidsklima, da HOCl går med i vanndampene. Er vannet kaldere tar det litt lengere
tid.

fig.8

Hvordan er Salar-Des i forhold til andre Aqua-produkter:
340 kg peroxid/pereddikesyre tilsvarer 3 spann Salar-Des av 7 kg, som gir 850 ppm aktivt
desinfeksjonsmiddel i 10.000 liter vann. Dette tilsvarer en mengde besparelse på hele 84 %.

OPPSUMMERING, fordeler med Salar-Des:
Er ikke korrosive
Misfarver ikke
Er vennlige overfor maskiner, utstyr, lejer, personel mv.
Miljøvennlig
Korrekt dokumentert dosering hver gang
Lav pH-verdi (5,5 - 6,0) i bruksoppløsning, optimal desinfeksjonseffekt
Kraftig reduksjon av logistikk omkostninger
Skal ikke termosikres, da produktet er i fast form (stabil fra -80° til +40°C)
Avgasser ikke under oppbevaring
Krever minimal lagerplass
Lang holdbarhet p.g.a. produktet er i fast form, (in situ produkt)
”Salar-Des” er godkjent av Marks & Spencer

