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Sammanfattning

I föreliggande litteraturstudie har 25 skumvätskor på den svenska marknaden bedömts med
avseende på förväntad miljöpåverkan. I dag finns inga regler för hur skumvätskor ska testas
avseende miljöfarlighet. Det har medfört att skumvätskorna som förekommer på den svenska
marknaden undersökts på olika sätt, alternativt att de inte undersökts alls. I vissa fall är
dessutom informationen om miljöfarlighet knapphändigt och oklart redovisad, vilket gör att det
finns risk för missförstånd vid tolkning av data. Därför är det svårt att på ett korrekt sätt
jämföra de olika produkterna. Trots svårigheterna, är det ändå möjligt att dra vissa slutsatser
om hur skumvätskorna förväntas uppföra sig vid utsläpp till miljön.

Skumvätskor är baserade på proteiner eller syntetiska ytaktiva ämnen, ibland kombinerat med
filmbildande fluortensider och/eller alkoholresistenta polymerer. Dessutom ingår bl a glykoler
eller glykoletrar som förbättrar skumbildningen. Glykoler används också för att förhindra
frysning av produkten. Flera ingående komponenter har potential att ge oönskade effekter i
miljön.

Skumvätskorna delades in i följande huvudgrupper; tensidbaserade skumvätskor (s k
detergentskumvätskor), filmbildande skumvätskor (FFFP och AFFF), alkoholresistenta
filmbildande skumvätskor (FFFP/AR och AFFF/AR) och övningsskumvätskor. Två av de
undersökta skumvätskorna ingår inte i dessa grupper.

Utredningen visar att de flesta av skumvätskorna bryts ned relativt snabbt. Det ska dock
påpekas att nedbrytbarhetstester utförs vid 20-25 °C, d v s temperaturer som mycket sällan
uppnås i svenska vatten. Nedbrytningshastigheten för skumvätskor är lägre vid våra
breddgrader. Vidare uppvisar produkterna i regel låg toxicitet (giftighet) mot vattenlevande
organismer. Några skumvätskor uppvisar högre toxicitet, men det finns anledning att tro att
det beror på att tillverkaren lämnat felaktiga uppgifter.

De enskilda komponenterna som ingår i skumvätskorna bedömdes också. Även om
nedbrytbarheten för hela skumvätskan är hög, kan den icke-nedbrutna andelen vara
svårnedbrytbar. Ett exempel på detta är fluortensider. De ingår i filmbildande skumvätskor,
med eller utan alkoholresistent funktion, samt fluorproteinskumvätskor. Fluortensider är
mycket svårnedbrytbara, vilket i kombination med att många av dem är toxiska är olyckligt ur
miljösynpunkt. Det finns också anledning att se över användningen av övriga kemikalier i
skumvätskorna, för att om möjligt byta ut mindre önskvärda kemikalier mot mer
miljöanpassade sådana.

I varje huvudgrupp av skumvätskor där proteinbaserade sådana ingår, uppvisar de minst
toxicitet mot fisk och vattenloppa. Det ska dock återigen påpekas att det saknas data för
miljöpåverkan för flera av skumvätskorna.

Alla skumvätskor bör undersökas avseende miljöfarlighet med standardiserade tester enligt ett
förslag som ingår i föreliggande rapport.

Vid övning med skumvätskor bör fluortensidfria sådana användas i första hand. Det ska också
finnas möjlighet till uppsamling och behandling av skumvätskorna. Det är alltså viktigt att inte
spola ut skumvätskan direkt i ett vattendrag.
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Summary

In the present literature survey, 25 fire fighting foams on the Swedish market were evaluated in
terms of their likely impact on the aquatic environment. Since there are no official demands
concerning ecotoxicological investigations of fire fighting foams, the products have been
studied in different ways and some of them have not been tested at all. Furthermore, the
available ecotoxicological information is sometimes scarce and incomplete. Thus, no complete
comparison can be made.

Fire fighting foams are either based on hydrolysed proteins or synthetic detergents, sometimes
combined with film forming fluoro-surfactants and/or alcohol resistant polymers. Other
important constituents are glycols and glycol ethers. Many of the constituents have the
potential to cause undesirable effects in the environment.

The fire fighting foams were divided into the following groups: synthetic detergent foams, film
forming foams (FFFP and AFFF), alcohol resistant film forming foams (FFFP/AR and
AFFF/AR) and foams used in fire fighting training. Two of the investigated products are not
included in these groups.

Most of the fire fighting foams are readily biodegradable. It is, however, important to take into
account that biodegradation tests are performed at 20-25 °C, i.e. temperatures very seldom
achieved in Swedish waters. The biodegradation rate of fire fighting foams is slower in our
climate. Furthermore, most of the fire fighting foams show low acute toxicity towards aquatic
organisms.

The evaluation of the chemical constituents showed that several fire fighting foams contain
fluoro-surfactants. These substances are included in film forming foams, with or without
alcohol resistant properties, and fluoroprotein fire fighting foams. Fluoro-surfactants are not
biodegradable and many of them are toxic. The combination of toxicity and low
biodegradability suggests that the use of fluoro-surfactants should be minimized as far as
possible. Furthermore, it is also important to evaluate all components in the fire fighting foams
to be able to substitute toxic components for environmentally adapted ones.

Generally, the protein based foams show lower aquatic toxicity compared with the synthetic
foams. It should, however, once again be stressed that environmental data are lacking for many
of the foams.

Fire fighting foams ought to be investigated in terms of environmental toxicity with
standardized tests. A suitable set of tests are presented in the report.

Fire fighting training should be performed with fluoro-surfactant free foams as far as possible.
Furthermore, it is important to collect and treat the foams before discharging them.

Bakgrund

Vatten är det vanligaste släckmedlet mot brand. Vid vissa typer av bränder, t ex petroleum-

bränder, är dock vattnet tyngre än bränslet, vilket gör att det tränger igenom utan att släcka.

För att vattnet även i dessa fall ska kunna fungera som släckmedel, måste det påverkas så att
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det kan flyta ovanpå bränslet (SRV, 1993). Detta kan åstadkommas genom att tillsätta ämnen

som har en skumbildande förmåga. Dessa är ytaktiva ämnen som sänker vattnets vikt per

volymsenhet och gör släckmedlet lättare än bränslet.

För att åstadkomma att släckmedlet blir lättare än bränslet används skumvätskor. Skumvätskor

är baserade på proteiner eller syntetiska ytaktiva ämnen (tensider eller, felaktigt kallade,

detergenter), ibland kombinerat med filmbildande fluortensider och/eller alkoholresistenta

polymerer. Dessutom ingår glykoler eller glykoletrar som förbättrar skumbildningen. Glykoler

används också för att förhindra frysning av produkten. Flera av dessa ämnen har potential att

ge oönskade effekter i miljön.

Det är viktigt att påpeka att huvudsyftet med att använda skumvätskor är att effektivt släcka

bränder. Vidare är skum det enda möjliga släckmedlet vid större vätskebränder.

Något som också är viktigt att komma ihåg är att en brand, även utan inblandning av

skumvätskor, alltid avger toxiska ämnen till omgivningen. Dessa ämnen hamnar både i luften

och i det vatten som används för att släcka branden.

Målsättningen med föreliggande utredning är att belysa och utvärdera skumvätskors

miljöegenskaper samt att ge förslag till framtida miljöprövning av skumsläckningsmedel.

Skumvätskor på den svenska marknaden

För närvarande säljs ca 25 skumvätskor i Sverige (Tab. 1). Huvudleverantörer/tillverkare av

skumvätskorna är Henrikssons Brandredskap, 3M, Kemibolaget, Wormald Fire Systems och

Svenska Deutz. Av dessa är Kemibolaget det enda företag som tillverkar skumvätskor i

Sverige.

Skumvätskorna kan indelas i följande grupper:

Skumvätskor baserade på protein

Proteinskumvätskor (P)

Skumvätskor baserade på protein.

Fluorproteinskumvätskor (FP)

Proteinbaserade skumvätskor med tillsats av fluortensider.

Filmbildande fluorproteinskumvätskor (FFFP)

Proteinskumvätskor med tillsats av filmbildande fluortensider. Detta gör att skummet snabbt

bildar en film ovanpå kolvätebränslen.
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Syntetbaserade skumvätskor

Tensidbaserade skumvätskor (detergentskumvätskor) (D)

Skumvätskor baserade på syntetiska, ytaktiva ämnen.

Filmbildande skumvätskor (AFFF)

Syntetiska skumvätskor med tillsats av filmbildande fluortensider.

FFFP- och AFFF-skumvätskor kan också kombineras med en alkoholresistent (AR) funktion .

Detta innebär att det bildas en gel när skumvätskan kommer i kontakt med vattenlösliga

(polära) bränslen, vilket gör att skumtäcket inte kommer i kontakt med bränslet.

Tabell 1. Skumvätskor på den svenska marknaden

Skumtyp Beteckning Leverantör/Producent

D Unifoam S Kemibolaget
Komet Extrakt S Wormald Fire Systems
Komet Extrakt S5 Wormald Fire Systems
Sthamex SV3 Svenska Deutz
Sthamex SV3m Svenska Deutz

FP FP70 Henrikssons Brandredskap

FFFP Angus Petroseal Henrikssons Brandredskap

AFFF Light Water FC-203 3M
Light Water FC-203A 3M
Light Water FC-206 3M
Unilight AFFF Kemibolaget
Komet Extrakt AFFF 3 % Wormald Fire Systems
Sthamex AFFF 3 % Svenska Deutz

FFFP/AR Angus Alcoseal Henrikssons Brandredskap

AFFF/AR Light Water FC-600 3M
Light Water FC-602 3M
Unilight AR Kemibolaget
Komet Extrakt AX 3x3 Wormald Fire Systems
Komet Extrakt Wormald Fire Systems
Moussol APS Svenska Deutz

Övningsskum, P Nicerol Henrikssons Brandredskap
Övningsskum, D Unifoam Bio Yellow Kemibolaget

Komet Extrakt S Green Wormald Fire Systems
Övningsskum Svenska Deutz
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Klass A-skum Silv-Ex Wormald Fire Systems

Av tabell 1 framgår att merparten av de skumvätskor som säljs på den svenska marknaden är

syntetbaserade skumvätskor med eller utan filmbildande egenskaper. Några av dessa

filmbildande skumvätskor har också en alkoholresistent funktion. Endast ett fåtal produkter är

baserade på protein.

Huvudsakligt innehåll i skumvätskor

Utsläpp av skumvätskor kan orsaka akuta störningar i miljön. Vid några brandbekämpnings-

tillfällen, t ex i Stenungsunds kommun (Larsson, muntl.), har stora mängder skum runnit ut i

närliggande vattendrag och orsakat fiskdöd. Det finns ingen dokumentation om incidenten i

Stenungsunds kommun, men undersökning av fisk vid ett liknande skumutsläpp i

Storbritannien visade att dödsorsaken var kvävning (NRA, 1994). Vad som händer i ett längre

tidsperspektiv, d v s om skumvätskorna kan förorsaka kroniska skador i form av t ex

reproduktionsstörningar, är inte säkerställt.

Det finns flera ämnen i skumvätskor som kan ge störningar i miljön:

Glykoler/glykoletrar tillsätts för att öka skumbildningen och förhindra frysning av

skumvätskan. Även om dessa komponenter i regel bryts ned relativt fort, kan de förorsaka

akuta skador. Nedbrytningen är temperaturberoende. Studier med polyetylenglykol vid 20 °C

och 4 °C visar att nedbrytningen minskar vid lägre temperatur (Evans, 1974 i Swisher, 1987). I

vissa skumvätskor utgör glykoler/glykoletrar mer än hälften av innehållet, vilket betyder att

stora mängder av dessa ämnen kan hamna i naturen i samband med brandsläckning. För att

ämnena ska brytas ned åtgår mycket syre, vilket kan förorsaka syrebrist i mindre vattendrag.

Tensider ingår ofta med en mycket stor procentandel i tensidbaserade skumvätskor. De består

av en hydrofob (fettlöslig) och en hydrofil (vattenlöslig) del, vilket gör att de sänker vattnets

ytspänning. Detta för också med sig att de påverkar biologiska membran, t ex fiskgälar, vilket

kan störa syreupptaget. Tensider bryts i regel ned relativt snabbt, men många är toxiska i

koncentrationer ner till ca 1 mg/l. Detta medför att tensider kan påverka organismer i miljön

åtminstone i ett akut skede. Något som är viktigt i detta sammanhang är att bionedbrytbarhets-

testerna i allmänhet utförs vid 20-25 °C, d v s temperaturer som sällan förekommer i svenska

vattendrag. Temperaturen har en mycket stor betydelse för nedbrytningen av tensider. Som

exempel kan nämnas en studie som visar att nedbrytningen av tensiden linjär alkylbensen-

sulfonat (LAS) minskar från 96 % vid 20 °C till 25 % vid 6 °C (Krone och Schneider, 1968 i

Swisher, 1987).
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I vissa skumvätskor, både syntet- och proteinbaserade, ingår fluortensider med några procent.

De tillsätts för att skummet snabbt ska spridas ut över bränslet. Dessa ämnen är mycket stabila,

d v s svårnedbrytbara. Dessutom är många av dem också giftiga i relativt låga koncentrationer.

Kombinationen svårnedbrytbarhet och giftighet medför att de har potential att orsaka

störningar på organismer i miljön. Det kan dock vara svårt att bedöma effekterna av denna

grupp av ämnen, då tillgänglig information är tämligen sparsam.

Förutom de ovanstående kemikalierna, kan skumvätskor också innehålla konserveringsmedel.

Detta gäller proteinskumvätskorna, vilka tillsätts denna kemikalie för att förhindra mikrobiell

tillväxt. Den svenska leverantören av denna typ av skum hävdar dock att konserveringsmedlet

endast är nödvändigt i de fall skummet inte förväntas användas inom en rimlig framtid, t ex i

sprinklersystem. Detta innebär att det egentligen inte är nödvändigt att proteinskumvätskor

som inte ska lagras under en längre tid innehåller konserveringsmedel.

Utvärdering av skumvätskornas miljöpåverkan

Viktig bakgrundsinformation

Huvudsyftet med undersökningen var att uppskatta produkternas påverkan på miljön. Det är i

detta sammanhang viktigt att påpeka några svårigheter vad gäller att jämföra de olika

skumvätskornas miljöpåverkan.

I dag finns inga regler för hur skumvätskor ska testas avseende miljöfarlighet. Det har medfört

att skumvätskorna som förekommer på den svenska marknaden är undersökta på olika sätt. De

flesta företag har studerat hur skumvätskan i sin helhet påverkar organismer i miljön, medan ett

företag (Kemibolaget) sammanställt uppgifter om miljöpåverkan utifrån ingående komponenter

i skumvätskan. För att på bästa sätt kunna bedöma en sammansatt produkt, är det önskvärt att

erhålla information både om hela produktens miljöpåverkan, men också de ingående

komponenterna, så att komponenter med förväntat hög toxicitet (giftighet) kan urskiljas.

Några av skumvätskorna har överhuvudtaget inte undersökts avseende miljöpåverkan. Vidare

har testerna ofta utförts med olika organismer för olika skumvätskor. Vanligen har dock fisk

och vattenloppa testats. Fiskarterna som använts varierar mellan skumvätskefabrikanterna.

Eftersom två olika fiskarter kan reagera mycket olika vid exponering för samma ämne eller

blandning av ämnen, kan det vara svårt att jämföra resultaten från dessa försök.

En annan faktor som försvårar jämförbarheten är att det på grund av konfidentialitet varit

omöjligt att få reda på exakt vilka ämnen som ingår i skumvätskorna. Dessutom är det svårt att

veta hur mycket av ett visst ämne som ingår, då den procentuella andelen ofta anges mycket

svävande, t ex 10-30 %. Omfattningen av informationen som lämnats varierar också mellan
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skumfabrikanterna. Då det inte finns några direkta miljökrav på skumvätskor, och

producenterna/leverantörerna oftast inte är vana vid att handskas med miljöfrågor, är en del av

informationen alltför knapphändigt och oklart redovisad, vilket gör att det finns risk för

missförstånd vid tolkning av data. Det ska dock understrykas att detta inte gäller alla

producenter/leverantörer.

Den mesta informationen om skumvätskornas miljöpåverkan har inhämtats direkt från

skumtillverkarna/leverantörerna. Detta gäller all information om effekter av skumvätskor i sin

helhet. Kunskapen om de ingående komponenterna har däremot till största del inhämtats från

litteratur eller kemikalieproducent (t ex Dow Chemical). Detta gäller inte Kemibolagets

skumvätskor, där informationen till största del inhämtats från varuinformationsblad.

Trots svårigheterna att på ett korrekt sätt jämföra skumvätskorna, är det ändå möjligt att dra

vissa slutsatser om hur de förväntas uppföra sig vid utsläpp till miljön.

Miljöfarlighetsbedömning

Miljöfarlighetsbedömning av kemiska ämnen baserar sig på tre grundläggande egenskaper:

akuttoxicitet mot vattenlevande (akvatiska) organismer, biokemisk nedbrytbarhet eller

persistens och bioackumulerbarhet (Fig. 1).

Otill-
räckliga
data

Oklassificerad
Klassificerad
som miljöfarlig

Icke klassificerad
som miljöfarlig

NEJ

Klassificerad
som miljöfarligMycket toxisk ?

Icke lätt
bioned-
brytbar ?

1

Toxisk ?

2 3
1+2
1+2+3
1+3
2+3

JA

NEJ

Otill-
räckliga
data Bio-

ackumu-
lerbar ?

Figur 1. Miljöfarlighetsbedömning av kemiska ämnen. "Mycket toxisk" = <1 mg/l,
"Icke lätt nedbrytbar" = BOD5/COD <50 % eller BOD28/COD <60 %, 
"Toxisk" = 1-10 mg/l, "Bioackumulerbar" = BCF>100 eller log Kow >3

Akuttoxicitet anges i regel som LC50 96h-värden för fisk, d v s den koncentration vid vilken 50

% av fisken dör efter 96 timmars exponering. Akuttoxiciteten för kräftdjur anges vanligen som

EC50 48h-värden, d v s den koncentration vid vilken 50 % av kräftdjuren påverkas (t ex blir

orörliga) efter 48 timmars exponering. För alger anges vanligen EC50-värden. Det anger den

koncentration vid vilken 50 % av algernas tillväxt hämmas i jämförelse med opåverkade alger.
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Sammanfattningsvis innebär ovanstående att ju högre LC50- eller EC50-värde ett ämne har,

desto mindre toxiskt är det.

Mycket toxiskt betyder att ämnet är akuttoxiskt mot endera fisk, kräftdjur (t ex vattenloppa)

eller grönalger i koncentrationer <1 mg/l. Toxiskt betyder att ämnet har akuttoxicitetsvärden på

mellan 1 och 10 mg/l. Ett icke lätt bionedbrytbart ämne innebär att BOD5/COD (hur stor andel

av ämnet som brutits ned efter fem dagar) är <50 % eller att BOD28/COD (hur stor andel av

ämnet som brutits ned efter 28 dagar) är <60 %. Bioackumulerbarhetskriteriet uppfylls om

ämnet ackumuleras >100 gånger från vatten till fisk, d v s biokoncentrationsfaktorn (BCF) är

>100. Kriteriet uppfylls också om ämnets fettlöslighet, uttryckt som fördelningskoefficienten

mellan n-oktanol och vatten (log Kow), är >3.

I bilagan ges en sammanställning av all information som inhämtats om miljöpåverkan av

skumvätskorna och deras ingående komponenter. Av bilagan framgår att data delvis är

knapphändiga och ofta inte går att jämföra mellan olika produkter. Den knappa och osäkra

tillgången på toxicitetsdata medför att det inte är meningsfullt att göra miljöfarlighets-

bedömningar på skumvätskorna. De tester som utförts på flest produkter och som delvis går

att jämföra mellan olika skumvätskor är bionedbrytbarhet, fisktoxicitet och toxicitet mot

vattenloppa (Daphnia magna). För att få en mer överskådlig bild av resultaten av dessa tester,

anges de separat i tabell 2.

Skumvätskorna har jämförts i grupperna tensidbaserade skumvätskor, filmbildande

skumvätskor, filmbildande/alkoholresistenta skumvätskor och övningsskumvätskor.

Fluorproteinskumvätskan FP70 och klass A-skumvätskan Silv-Ex ingår inte i dessa grupper.

Den sistnämnda används vid bekämpning av fibrösa bränder, i huvudsak skogsbränder, och

lanseras just nu i Sverige.

Det är viktigt att vara medveten om att skumvätskorna i regel används i 3 % lösning, d v s

skumvätskan (densitet ≈1 g/ml) ingår i premixlösningen med ca 30 000 mg/l. När skummet

använts för att släcka en brand, sjunker det så småningom ihop och premixen återbildas.

Förmodligen är den "nya" premixen inte identisk med ursprungspremixen, eftersom ämnen från

bränslet kan tillkomma. Dessutom kan vissa beståndsdelar i skumvätskorna tänkas

förändras/elimineras vid brand. Med kännedom om detta kan man trots allt räkna med att

premixen återbildas och innehåller 30 000 mg skumvätska/l. Denna siffra kan sättas i relation

till skumvätskornas toxicitetsvärden för t ex fisk och vattenloppa. Om LC50 96h för regnbåge

är 1800 mg/l så innebär det att premixlösningen måste spädas 17 gånger för komma ner till den

koncentration vid vilken 50 % av fiskarna dör efter 96 timmars exponering. Premixlösningen

måste spädas betydligt mer för att undvika kroniska (ej akut dödliga) skador på fisken.
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Det är också viktigt att utvärdera miljöpåverkan av de ingående komponenterna i skum-

vätskorna. Om en skumvätska har ett bionedbrytbarhetsvärde på 90 % så betyder inte det att

man utan problem kan släppa ut den i miljön. Dels kan nya ämnen som bildas vid nedbryt-

ningen vara lika skadliga som ursprungsämnet, dels kan återstående 10 % vara svårned-

brytbara. Vad gäller skumvätskor så är det inte troligt att de bildar skadliga nedbrytnings-

produkter. Däremot är fluortensider mycket stabila (svårnedbrytbara) och i vissa fall toxiska,

vilket är en olycklig kombination ur miljösynpunkt. De fluortensider som anges i bilagan

(kaliumperfluoralkylsulfonater) är toxiska och ej nedbrytbara, vilket gör att de klassas som

miljöfarliga. Fluortensider ingår i alla skumvätsketyper utom rena protein- och tensidbaserade

skumvätskor.

Det ska påpekas att det är svårt att med hjälp av toxicitetsdata för de enskilda komponenterna

förutsäga effekterna av hela skumvätskan. Det kan konstateras genom att jämföra

skumvätskans toxicitet med toxiciteten av de ingående komponenterna i de få fall tillräcklig

och tillförlitlig data finns tillgänglig för båda fallen. Samma slutsats drar National Rivers

Authority (NRA) i en undersökning av skumvätskor som publicerades 1994.   
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Tabell 2. Skumvätskornas bionedbrytbarhet, fisktoxicitet och toxicitet mot vattenloppa
Skumvätska Bionedbrytbarhet (%) Fisktoxicitet (mg/l) Toxicitet, vattenloppa

(BOD/COD) LC50 96h (om ej annat (mg/l) EC50 48h
5 dygn 20 dygn anges), Art (om ej annat anges)

D
Unifoam S - - - -
Komet Extrakt S 29 och 65 2, sebrafisk LC50 24h 1,7

>150, id
Komet Extrakt S5 - - - -
Sthamex SV3 - 90 (tid?) LC0 ?h ca 600, id -

LC0 ?h ca 200, art? -
Sthamex SV3m - 90 (tid?) LC0 ?h ca 600, id -

FP
FP70 96 - 2540, regnbåge 4977

FFFP
Angus Petroseal 63 - 4200, regnbåge 12300

AFFF
Light Water FC-203 52 99 1300, regnbåge 1600
Light Water FC-203A 11 66 300, amerikansk elritsa -
Light Water FC-206 50 100 1800, regnbåge 5850

1500, amerikansk elritsa
Unilight AFFF - - 840, sebrafisk -
Komet Extrakt AFFF 71 90 (28 d) 48h 92, sebrafisk LC50 24h 7,5

48h >80, id
Sthamex AFFF - 90 (tid?) - -

FFFP/AR
Angus Alcoseal 27 92 >3300, regnbåge 9800

AFFF/AR
Light Water FC-600 14 77 (28 d) 1700, amerikansk elritsa 2800
Light Water FC-602 46 76 (28 d) >1000, amerikansk elritsa 1000
Unilight AR - - - -
Komet Extrakt AX 3x3 31 >95 (28 d) 22, sebrafisk 24h 8,4
Komet Extrakt AX 90 95 (28 d) 48h 2500-5000, id LC50 24h 45

48h 92, sebrafisk
Moussol APS 67 - LC0 ?h ca 1200, art? -

Övningsskumvätskor
Nicerol 32 (7 d) 67 (28 d) 2400, regnbåge 1443
Unifoam Bio Yellow - - - -
Komet Extrakt S Green 86 - 3,5 sebrafisk EC50 24h 3,8
Svenska Deutz - 90 (?d) LC0 ?h >1100, sebrafisk -

Klass A-skum
Silv-Ex - - - -

- =information saknas, BOD/COD=hur stor andel av produkten som brutits ned efter ett visst antal dygn,
LC50 96h=den koncentration vid vilken 50 % av fiskarna dör efter 96 timmars exponering, EC50 48h=den
koncentration vid vilken 50 % av vattenlopporna påverkas (t ex blir orörliga) efter 48 timmars
exponering. Detta innebär att ju lägre LC50- eller EC50 -värde produkten har, desto mer akuttoxisk är den.
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Bionedbrytbarhet

Alla skumvätskor, där information erhållits, uppfyller kraven på lättnedbrytbarhet, d v s

BOD28/COD >60 %, efter 28 dygn. Däremot är det flera produkter som inte uppfyller kraven

på lättnedbrytbarhet efter 5 dygn, d v s BOD5/COD >50 %. I detta sammanhang är det dock

inte givet att en snabb nedbrytning är det bästa för organismerna i miljön, eftersom ett av

problemen med utsläpp av skumvätskor till vattendrag är att det kan orsaka syrebrist p g a att

det åtgår mycket syre under en kort tid för att bryta ned skumvätskan. Å andra sidan kan det

vara en fördel att tensiderna bryts ned snabbt, så att deras toxiska effekt upphör.

Bionedbrytbarhetsvärdet för hela skumvätskan säger dock inget om vilka ämnen som bryts

ned, d v s om det i första hand är t ex tensiderna.

Det ska understrykas att bionedbrytbarhetstester är utformade för enskilda ämnen. Vid testning

av en sammansatt produkt vet man inte exakt vilka ämnen som ingår i den del av produkten

som efter testets slut brutits ned. Detta betyder att även om skumvätskan uppfyller kraven på

lättnedbrytbarhet, så kan den del av produkten som inte brutits ned bestå av svårnedbrytbara

ämnen. Här är det nödvändigt att ha tillgång till en noggrann innehållsförteckning inklusive

bionedbrytbarhetsdata för ämnena, så det går att se om det finns några ämnen i produkten som

är svårnedbrytbara.

Tensidbaserade skumvätskor (s k detergentskumvätskor)

I undersökningen ingår fem tensidbaserade skumvätskor (Tab. 2). Av tabellen framgår att det

underlagsmaterial som finns för att jämföra produkterna på basis av tester gjorda på hela

skumvätskan, är mycket sparsamt. I stället får man studera de ingående komponenterna.

Skumvätskorna består i huvudsak av tensider (ej fluortensider) och glykoler/glykoletrar. De

tensider och glykoler/glykoletrar som används är i allmänhet lättnedbrytbara. Ett undantag är

den blockpolymer (kopolymer av etylenoxid) som ingår i Unifoam S, vilken dock utgör en

mycket låg andel av den totala skumvätskan.

Även om de ingående tensiderna i allmänhet räknas som lättnedbrytbara (se bilagan), så kan

vissa av dem vara skadliga i ett kort tidsperspektiv p g a hög toxicitet, (i vissa fall <10 mg/l,

vilket klassas som toxiskt enligt EU:s miljöfarlighetskriterier). Som tidigare påpekats kan det

dessutom ta längre tid än förväntat för naturen att bryta ned tensiderna, eftersom temperaturen

i svenska vattendrag ofta är betydligt lägre än försökstemperaturen vid nedbrytningstest.

Sammanfattningsvis är det inte möjligt att på ett korrekt sätt jämföra de fem detergentskum-

vätskorna med avseende på miljöfarlighet, då informationen är alldeles för knapphändig.
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Filmbildande skumvätskor (FFFP och AFFF)

I denna grupp ingår sju skumvätskor (Tab. 2). En är proteinbaserad och resten syntetbaserade.

För Unilight AFFF finns endast data om fisktoxicitet avseende miljöeffekter av hela

skumvätskan. För Sthamex AFFF finns endast uppgift om bionedbrytbarhet. Alla dessa

skumvätskor innehåller fluortensider, men det är endast 3M som lämnat uppgifter om

miljöegenskaper hos fluortensider, vilket avser de tre Light Water-skumvätskorna (FC-203,

FC-203A och FC-206). I brist på information har vi antagit att de övriga skumvätskorna

innehåller fluortensider med liknande egenskaper som de som ingår i 3M:s produkter. I

samtliga filmbildande skumvätskor ingår fluortensiderna med högst 6 %.

Unilight AFFF innehåller oktylfenoxipolyetoxietanol (oktylfenoletoxylat) som ur miljösynpunkt

är jämförbar med nonylfenoletoxylat, en tensidgrupp som är under avveckling i Sverige.

Av de erhållna uppgifterna kan utläsas att den skumvätska som uppvisar minst toxicitet mot

fisk (regnbåge) och vattenloppa är Angus Petroseal. En viss reservation till detta är dock

nödvändig eftersom fisktoxicitetstesterna inte är utförda med samma fiskart för alla

skumvätskor. Anledningen till den lägre toxiciteten skulle kunna vara dess höga innehåll av

protein (ca 40 %) och ett lågt innehåll av hexylenglykol (1-10 %), medan övriga produkter bl a

innehåller ca 15-35 % glykoletrar, i huvudsak dietylenglykolmonobutyleter. Hexylenglykol

förefaller vara mindre toxisk mot fisk jämfört med dietylenglykolmonobutyleter (se bilagan).

Filmbildande/alkoholresistenta skumvätskor (FFFP/AR och AFFF/AR)

I denna grupp ingår också sju skumvätskor (Tab. 2), varav en är proteinbaserad och resten är

syntetbaserade. För en produkt, Unilight AR, saknas information om miljöpåverkan för hela

produkten. För Moussol APS saknas information om toxisk påverkan på vattenloppa. Vidare

saknas angivelser om hur länge testerna utförts för flera produkter. Fluortensidinnehållet i

skumvätskorna är i regel 5-10 %.

På basis av informationen om dessa skumvätskor kan utläsas att den proteinbaserade Angus

Alcoseal är minst toxisk mot vattenloppa. Däremot är det mer osäkert vad gäller dess toxicitet

mot fisk. LC50-värdet för fisk är visserligen högre (= mindre toxiskt) för Angus Alcoseal i

förhållande till de andra testade skumvätskorna i denna grupp, men eftersom regnbåge

användes som försöksfisk, vilket inte var fallet när de övriga produkterna testades, är det svårt

att direkt jämföra fisktoxicitetstesternas resultat.
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Övningsskumvätskor

Av tabell 2 framgår att det i dagsläget finns fyra övningsskumvätskor att tillgå på den svenska

marknaden; Unifoam Bio Yellow, Komet Extrakt S Green, Svenska Deutz Övningsskum

(tensidbaserade skumvätskor) och Nicerol (proteinskumvätska). För Unifoam Bio Yellow

saknas information om miljöpåverkan för hela produkten. För Svenska Deutz Övningsskum

saknas information om toxisk påverkan för hela produkten på vattenloppa. Ingen av

övningsskumvätskorna innehåller fluortensider.

De få uppgifter som finns avseende skumvätskornas toxicitet mot fisk och vattenloppa i

kombination med information om de ingående komponenternas toxicitet pekar mot att den

proteinbaserade skumvätskan Nicerol ger minst påverkan på miljön. Det som är oklart

avseende denna skumvätska är toxiciteten av beståndsdelarna "andra metallsalter" och

konserveringsmedel. Konserveringsmedlet ingår endast med <1 %, medan metallsalterna kan

utgöra upp till 5 %. Vilken metall som ingår i salterna är givetvis avgörande för om

komponenten kan påverka organismer i vår omgivning.

De övriga tre övningsskumvätskorna innehåller ca 30-50 % ytaktiva ämnen (tensider), vilka i

regel är akuttoxiska för fisk i koncentrationer mellan 1-10 mg/l. Visserligen bryts de

förmodligen ned relativt fort, men hastigheten minskar ju lägre temperaturen är.

Påverkan på reningsverk

De få uppgifter som inkommit avseende skumvätskornas effekt på aktivt slam (bakterier som

bryter ned organiskt material) visar att toxiciteten mellan produkterna varierar från >100 till

>5000 mg/l. Risken för att koncentrationer av samma storleksordning ska uppnås i ingående

vatten till reningsverken är liten.

Enligt regeringsbeslut ska kustbaserade reningsverk förses med kväverening. Kvävereningen

åstadkoms genom s k nitrifierande/denitrifierande bakterier, vilka först omvandlar ammoniak

(NH3) till nitrat (NO3
-) och nitrit (NO2

-), och sedan till kvävgas (N2). Nitrifikationsprocessen

har visat sig vara betydligt mer känslig för störningar jämfört med den traditionella reningen av

organiskt material i reningsverken. Stockholm Vatten har gjort en inledande studie av några av

de skumvätskor som ingår i föreliggande studie. Resultaten av deras studie visar att

skumvätskor kan hämma nitrifikationen, d v s kvävereningen, i reningsverken. Det är viktigt att

komma ihåg att det är många olika ämnen som samtidigt tas emot i ett reningsverk. Det

betyder att en extra belastning i form av t ex plötsligt utsläpp av skumvätska kan försämra

reningsverkets kapacitet avseende kväverening.
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Klass A-skum

Klass A-skum används, som tidigare nämnts, för bekämpning av fibrösa bränder. Denna typ av

skumvätska är under lansering i Sverige. Den aktuella skumvätskan heter Silv-Ex och består av

samma kemiska ämnen som den tensidbaserade Komet Extrakt S5. Den enda skillnaden är att

Silv-Ex har ett högre innehåll av en tensid, vilket gör att den totalt innehåller ca 40-85 %

tensider, medan tensidinnehållet i Komet Extrakt S5 är ca 30-60 %. Detta Klass A-skum liknar

alltså närmast en tensidbaserad skumvätska (detergentskumvätska).

Retardanter

Dessa produkter används inte i Sverige, men desto mer i USA. De används vid bekämpning av

skogsbränder. Det finns flera olika retardanter, likaväl som det finns olika slags skumvätskor.

Enligt uppgift från en amerikansk tillverkare (Monsanto) består en produkt (Phos-Chek) av

diammoniumsulfat, som är den verksamma beståndsdelen, och av mono- och

diammoniumfosfat, vilka tillsätts för att gynna återväxt på marken efter en brand. Produkten

innehåller dessutom förtjockningsmedlet "guar gum", som är en allmänt använd kolhydrat-

baserad produkt från växtriket.

Enligt tillgänglig miljödokumentation uppvisar retardanter låg toxicitet mot vattenlevande

organismer. Biologisk nedbrytbarhet och bioackumulerbarhet är i sammanhanget mindre

intressant, då produkterna i huvudsak utgörs av oorganiska ämnen. Användningen av

retardanter kan å andra sidan påverka bl a grundvattnet.

Miljöpåverkan av skumvätskan i kombination med den släckta
produkten

När skumvätskan använts för brandbekämpning, har den förmodligen andra egenskaper jämfört

med den ursprungliga skumvätskan. Dels tillkommer ämnen från branden, dels är det fullt

möjligt att tensider i skumvätskorna emulgerar petroleumbränslen, t ex olja. Detta gör att oljan

blir rörlig i vatten och transporteras ut i närliggande vattendrag och kan påverka de organismer

som lever där. Emulgerad olja tas förmodligen lättare upp av organismen jämfört med oljan

och tensiden var för sig. Detta gäller i första hand de tensidbaserade skumvätskorna

(detergentskumvätskor) eftersom de till en stor del utgörs av tensider. Uppgifter från

tillverkare/leverantörer och representanter från brandförsvaret bekräftar att tensidbaserade

skumvätskor kan emulgera petroleumbränslen. Däremot tyder uppgifter från brandskydds-

kunniga personer, både från myndigheter och tillverkare/leverantörer, på att detta inte är ett

lika stort problem för filmbildande skumvätskor. Det skulle bero dels på deras lägre

tensidinnehåll och dels på att fluortensiderna till en viss del förhindrar emulgering med bränslet.

Detta är dock, såvitt vi vet, inte vetenskapligt dokumenterat.
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Diskussioner med brandskyddskunniga personer i Sverige och utomlands har inte gett någon

ökad kunskap om huruvida en emulgering av t ex tensider och släckt produkt ökar toxiciteten

av skumvätskan. Det har inte kommit till vår kännedom att någon sådan undersökning har

gjorts. Däremot finns en uppgift från Storbritannien om att tensider i skumvätskor ökar

mobiliteten av olja i jord (NRA, 1994). Oljeläckage erhölls från bränslekontaminerad jord i ett

brandövningsområde. Den troliga förklaringen till detta antogs vara användningen av

skumvätskor, vilket skulle ha ökat oljans rörlighet.

Emulgering av tensider och petroleumbränslen är också väsentligt att vara uppmärksam på vid

övning med skumvätskor. Vid vissa brandövningsplatser finns idag oljeavskiljnings-

anläggningar installerade. Deras funktion kan slås ut av tensid/oljeemulsioner, vilket gör att

olja kan spridas ut i närliggande vattendrag. Sannolikt är denna risk större vid användning av

tensidbaserade skumvätskor jämfört med användning av proteinskumvätskor, men oss veterligt

finns det inga undersökningar som bekräftar detta.

Miljökrav i andra länder

Kontakter med EU-länder i Europa (Storbritannien och Tyskland) visar att det inte finns några

speciella miljökrav för skumvätskor.

En europeisk standard (CEN) för släckmedel har utarbetats och har nyligen varit på remiss

(Remiss 2212, svarstiden gick ut i januari 1995). Standarden kommer att användas i Sverige,

men den innehåller ingenting om miljöegenskaper av släckmedel. Det enda som nämns om

miljöfarlighet är följande (översatt från engelskan): "Det är extremt viktigt att skumvätske-

koncentratet efter utspädning med vatten till den rekommenderade koncentrationen vid normal

användning inte utgör en påtaglig risk för liv i vår omgivning." Standarden borde också

innehålla krav på att miljöinformation (toxicitet, bionedbrytbarhet och bioackumulation) om

skumvätskan och dess ingående komponenter ska finnas tillgänglig hos

tillverkaren/leverantören.

Diskussion

Föreliggande utredning om miljöfarlighet av skumvätskor har visat att detta är ett eftersatt

område. För flera produkter saknas information om hur de påverkar miljön. I de fall

upplysningar erhållits är de ofta svårtolkade eller, ibland, felaktiga. Detta beror förmodligen

inte på ovilja till samarbete bland tillverkare/leverantörer, utan snarare på ovana att handskas

med denna typ av frågor inom branschen. Ett exempel på detta är att skumvätskekoncentraten i

regel uppvisar låg akuttoxicitet, men enligt de uppgifter vi fått, ska några produkter klassas

som toxiska enligt de kriterier för kemiska ämnen som tidigare redovisats (se Miljöfarlighets-
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bedömning). Det finns dock anledning att tro att denna klassning beror på felaktigheter i de

uppgifter som lämnats från tillverkaren. Det är helt klart att det är nödvändigt med en

förbättring vad gäller utbildningen i miljöfrågor hos representanter för branschen, för att

underlätta kommunikation och undvika missförstånd gällande skumvätskornas miljöpåverkan.

Eftersom det saknas mycket information om skumvätskornas miljöpåverkan, och det finns risk

att en del av informationen inte är helt korrekt, har vi valt att inte peka ut enskilda produkter

som mest toxiska. Däremot finns alla tillgängliga data avseende toxicitet i tabell 2 och bilagan.

Vi har däremot valt att, i de grupper där det varit möjligt, påpeka vilka skumvätskor som

uppvisar minst påverkan på vattenlevande organismer med avseende på akut fisktoxicitet och

toxicitet mot vattenloppa. I samtliga fall uppvisar proteinbaserade skumvätskor minst toxicitet

mot dessa organismer. Denna bedömning understöds av en nyligen utkommen miljöutvärdering

av skumvätskor i Storbritannien, där de proteinbaserade skumvätskorna bedömdes vara minst

toxiska (NRA, 1994). Liknande resultat erhölls också vid en tysk laboratoriestudie där 16

skumvätskor, både syntet- och proteinbaserade, testades med avseende på miljöfarlighet

(BWB, 1989). Det är dock viktigt att påpeka att många proteinbaserade skumvätskor

innehåller fluortensider, som i sig är toxiska och svårnedbrytbara, men toxiciteten slår inte

igenom vid testning av skumvätskan eftersom fluortensiderna i regel endast ingår med ca 5 %.

En fråga som också är av intresse är huruvida övningsskumvätskor är mer miljövänliga än

övriga skumvätskor. I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att underlaget för att göra

denna bedömning är mycket knapphändigt. En genomgång av samtliga skumvätskors

miljödata, avseende fisk och vattenloppa, ger inget entydigt bevis för att övningsskum-

vätskorna är bättre ur miljösynpunkt. Något som ändå motiverar att de används så långt

möjligt är att de inte innehåller fluortensider.

Vid en jämförelse av samtliga proteinbaserade skumvätskor (fyra produkter), vilka alla testats

på samma fiskart (regnbåge) och vattenloppa, finner man att övningsskumvätskan Nicerol

tillsammans med fluorproteinskumvätskan FP70 uppvisar något högre toxicitet mot fisk

jämfört med de övriga proteinbaserade skumvätskorna. Vad gäller test med vattenloppa, ger

Nicerol högre toxicitet jämfört med de övriga tre proteinskumvätskorna. Innehållet av

fluortensider i samtliga proteinskumvätskor utom Nicerol motiverar att den sistnämnda

används framför de tre andra så långt möjligt.

För att förstå problemet med fluortensider måste man hålla i minnet att de är mycket stabila.

De tester som gjorts av 3M visar att fluortensidblandningen inte bryts ned under 2,5 månaders

försöksperiod (se Light Water-produkterna i bilagan). I många skumvätskor ingår fluortensider

med ca 5 %. Skumvätskor används i 3 % lösning, d v s 30 g/l = 30 000 mg/l, vilket innebär att

5 % motsvarar 1500 mg fluortensid/l. Detta kan sättas i relation till toxicitetsvärdet för
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regnbåge, LC50 96h 11 mg/l. Det innebär att om premixlösningen späds 136 gånger så är den

fortfarande tillräckligt toxisk för att döda hälften av regnbågarna under en 96 timmars period.

Eftersom fluortensiderna inte bryts ned, vilket andra ämnen i skumvätskorna gör, kan deras

toxiska effekt bestå under en längre tid. Sannolikt har de fluortensider som ingår i de övriga

tillverkarnas/leverantörernas skumvätskor samma egenskaper som 3M:s fluortensider.

Förslag till framtida miljöprövning av skumvätskor

Föreliggande utredning har visat att informationen om skumvätskors effekter på miljön i många

fall är bristfällig. För flera produkter saknas tillräcklig miljöinformation. I de fall upplysningar

om produkterna erhållits, varierar de mellan olika tillverkare/leverantörer, vilket tidigare

diskuterats. Det är tydligt att en standardisering med avseende på toxicitetstestning av

skumvätskorna och sättet att utföra testerna är nödvändig. Dessutom är det viktigt att

tillverkaren/leverantören känner till och, vid behov, tillhandahåller information om de ingående

komponenternas miljöegenskaper. Enligt lagen om kemiska produkter är tillverkare/importörer

skyldiga att utreda miljöegenskaperna av sina produkter.

Det är också viktigt att den miljöinformation som redan idag finns presenteras på ett korrekt

och standardiserat sätt. Vi föreslår därför att:

• befintliga data hos tillverkare/leverantörer noggrant granskas tillsammans med miljökunnig

person, så att felaktigheter rättas till och data kompletteras.

Det bedömningsunderlag som bör föreligga för framtida miljöprövning av skumvätskor

är följande:

Fisktoxicitet

Skumvätskans akuta toxicitet (LC50 96h) testas med standardiserad metod på fisk. Information

om ingående komponenters fisktoxicitet ska sammanställas av tillverkaren/leverantören.

Toxicitet mot kräftdjur (Daphnia magna) eller (Ceriodaphnia dubia)

Skumvätskans akuta toxicitet (EC50 48h) testas med standardiserad metod på kräftdjur

(Daphnia magna eller Ceriodaphnia dubia). Information om ingående komponenters toxicitet

mot kräftdjur ska sammanställas av tillverkaren/leverantören.

Tillväxthämning av grönalg

Testet utförs med Selenastrum capricornutum eller likvärdig grönalg. Information om

ingående komponenters algtoxicitet ska sammanställas av tillverkaren/leverantören.

Bionedbrytbarhet

Befintlig information om ingående komponenter i skumvätskorna ska sammanställas av
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tillverkaren/leverantören och anges som BOD5/COD-värden eller som nedbrytbarhet under 28

dygns testning. I de fall sådan information saknas, bör komponenten testas i detta avseende.

Motsvarande bionedbrytbarhetsvärden för hela produkten är värdefulla.

Bioackumulering

Bioackumulerbarhetsegenskaper ska anges för ingående komponenter. Bioackumulerbarhet

anges som log Kow eller BCF.

Toxicitet mot nitrifierande bakterier

Skumvätskan testas med avseende på toxicitet mot nitrifierande bakterier.

Toxicitet mot nedbrytande bakterier (aktivt slam)

Skumvätskan testas med avseende på toxicitet mot nedbrytande bakterier.

De två sistnämnda egenskaperna belyser skumvätskornas effekter på biologiska reningsverk.

Nationella och internationella standardmetoder finns tillgängliga för undersökning av samtliga

miljöegenskaper. Ett exempel är "OECD Guidelines for the Testing of Chemicals" (Paris,

1992). Skumvätskans toxicitetsvärden ska anges för koncentrerad produkt.

Viktiga frågeställningar som behöver besvaras:

Vad innehåller den återbildade premixen? Blandar sig tensiderna från en tensidbaserad

skumvätska med bränslet (t ex olja)? Ökar detta giftigheten hos skumvätskan? Detta skulle

kunna studeras genom att släckvatten från Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts (SP)

tester av skumvätskor används för toxicitetsstudier. Enligt SP är det tekniskt möjligt att erhålla

testvatten från dem för detta ändamål.

Det är också viktigt att studera olika skumvätskors inverkan på oljeavskiljningsanläggningar,

för att klarlägga vilka skumvätskor som kan användas utan att riskera att oljeavskiljarnas

funktion slås ut.

Rekommendationer vid övning med skumvätskor

En generell rekommendation vad gäller brandövning med skumvätskor är att, så långt möjligt,

undvika att använda skumvätskor med innehåll av fluortensider. I första hand bör s k

övningsskumvätskor användas.

Övningsplatser bör inte förläggas i nära anslutning till känsliga vattendrag. Det ska också

finnas möjlighet till uppsamling och behandling av skumvätskorna. Behandlingen måste

anpassas till premixens egenskaper. Först därefter kan skumvätskorna släppas ut. Det är alltså

viktigt att inte spola ut skumvätskan direkt i ett vattendrag.
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Vid vissa övningsplatser finns oljeavskiljare för behandling av släckvatten. Då ytaktiva ämnen i

skumvätskorna kan emulgera oljeprodukter, finns det en risk att anläggningen inte separerar

oljan från vattnet. Detta medför att oljan släpps ut med vattenfasen i stället för att separeras i

oljeavskiljaren. Denna risk ska man vara medveten om vid övning med skumvätskor.
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Ordförklaringar

BOD = biokemisk syreförbrukning. Mängden syre som förbrukas av mikroorganismer vid
nedbrytning av ett ämne.

COD = kemisk syreförbrukning. Mängden syre som förbrukas vid kemisk oxidation av ett
organiskt ämne.

BOD5/COD = andel av ämnet/produkten som bryts ned under fem dagar.

EC50 = den koncentration vid vilken 50 % av de undersökta organismerna påverkas (t ex blir
orörliga) efter en definierad tid.

IC50 = den koncentration som hämmar de undersökta organismernas tillväxt med 50 % jämfört
med en kontroll.

LC50 = den koncentration vid vilken 50 % av de undersökta organismerna dör efter en
definierad tid.

BCF = biokoncentrationsfaktor. Anrikning av ett ämne i fisk från omgivande vatten.

log Kow = fördelningskoefficienten för ett ämne mellan lösningsmedlet n-oktanol och vatten.
Fettlöslighetsmått. Ju högre fettlöslighet, desto större anrikning i organismen. Om log Kow är
>3 så har ämnet potential att bioackumuleras.



Bilaga

Skumvätskornas ingående komponenter och toxicitet mot vattenlevande organismer

Tabell 1. Toxiciteten hos skumvätskorna och deras ingående komponenter. För vidare förklaring, se fotnoter under tabellen.
Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Tensidbaserade
skumvätskor (D)

Unifoam S (P)
(D)

Alkyllaurylsulfat (10-20 %) 
Cas Nr 32612-48-9

98-100 % (OECD 301 E)
100 % ThOD (OECD 301
D) (Kemibolaget)

Regnbåge LC50 96h 8,9
(Kemibolaget)

Vattenloppa EC50 24h 21,
Grönalg EC50 72h 10-100
(Kemibolaget)

Laurylalkohol (fettalkohol) 
(1-5 %) Cas Nr 112-53-8

29,7 % (5 d)
(Kemibolaget) Lättned-
brytbar enl. OECD
(Aarhus Oliefabrik)

BCF 3801, log
Kow 5,13 (Kemi-
bolaget)

Neutraliserad trietanolamin-
lauryletersulfat (TLS) (1-5 
%) Cas Nr 139-96-8

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 58-100 %)
(SNF)

Ospec. fisk LC50 ?h 1-5
(Kemibolaget)

Vattenloppa EC50 ?h 10-50,
Ospec. alger EC50 ?h 10-100
(Kemibolaget)

Dietylenglykol 
monobutyleter (10-20 %)
Cas Nr 112-34-5

BOD20/ThOD 49,8 %
(Dow)
Zahn-Wellens 70 % (?d)
(Kemibolaget)

log Kow 0,56
(Dow)

Lake emerald shiner
(Notropis atherinoides)
LC50 ?h >500 (statiskt)
(Dow), Guldid LC50 48h
13000 (Ref?), Guldfisk
LC50 24h 2700 (Verschue-
ren), Bluegill sunfish
(Lepomis macrochirus)
LC50 96h 1300
(Verschueren)

Vattenloppa EC50 24h 2850-
3200 (statiskt) (Dow och
Kemibolaget), Grönalg 8 d 53
(Kemibolaget)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Kondensatblandning av poly 
oxietylen och polyoxi-
propylen samt kopolymer av 
etylenoxid (1-5 %)
Kopolymer av etylenoxid 
utgör 35 % av blandningen

<80 % "Uppfyller ej EG-
direktiv 82-242 (gäller
kopolymeren av
etylenoxid som ingår med
35 % i blandningen)"
(Kemibolaget)

Regnbåge LC50 96h >1000
("medelvärde")
(Kemibolaget)

Komet Extrakt S (P)
(D)

BOD5/COD 29 resp. 65
%

Sebrafisk (Brachydanio
rerio) LC50 96h 2
Id LC50 48h >150

Vattenloppa LC50 24h 1,7
Microtox (Photobacterium
phosphoreum) EC50 30 min 1,5
Alg (Scenedesmus subspicatus)
EC 72h 0,7

Butylglykol = Etylenglykol 
n-butyleter (10-30 %)
Cas Nr 111-76-2

BOD20/ThOD 72,1 %
(Dow)

log Kow 0,83
(Dow)

Amerikansk elritsa
(Pimephales promelas)
LC50 ?h 2137 (statiskt)
(Dow) Bluegill sunfish
LC50 96h 1490, Guppy
(Poecilia reticulata) LC50
7d 983, Guldfisk LC50 24h
1650 (Verschueren, de tre
sistnämnda fiskarna)

Vattenloppa LC50 ?h 835
(statiskt) (Dow), Grönalg
(Selenastrum capricornutum)
EC50 ?h >1000 (Dow)

Butyldiglykol = Dietylen-
glykol monobutyleter (10-30
%) Cas Nr 112-34-5

BOD20/ThOD 49,8 %
(Dow), Zahn-Wellens
70 % (?d) (Kemibolaget)

log Kow 0,56
(Dow)

Lake emerald shiner LC50
?h >500 (statiskt) (Dow),
Guldid LC50 48h 13000,
Guldfisk LC50 24h 2700
(Verschueren), Bluegill
sunfish LC50 96h 1300
(Verschueren)

Vattenloppa EC50 24h 2850-
3200 (statiskt) (Dow och
Kemibolaget), Grönalg 8 d 53
(Kemibolaget)

Zetesol (alkoholetersulfat, 
anjontensid) (10-30 %)
Cas Nr 3088-31-1

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 58-100 %)
(SNF)

Ospec fisk LC0 96h 1,4-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 1-50
(SNF)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Neutraliserad trietanolamin-
lauryletersulfat (TLS) 
(alkoholetersulfat), 
anjontensid) (10-30 %)
Cas Nr 139-96-8

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 58-100 %)
(SNF)

Ospec. fisk LC50 ?h 1-5
(Kemi), Ospec. fisk LC0
96h 1,4-20 (SNF)

Vattenloppa EC50 ?h 10-50
(Kemibolaget) EC50 48h 1-50
(SNF), Ospec. alger EC50 ?h 10-
100 (Kemibolaget),

Urea (10-30 %)
Cas Nr 57-13-6

Komet Extrakt S5 (P)
(D)

Butyldiglykol = Dietylen-
glykol monobutyleter (10-30 
%) Cas Nr 112-34-5

BOD20/ThOD 49,8 %
(Dow), Zahn-Wellens
70 % (?d) (Kemibolaget)

log Kow 0,56
(Dow)

Lake emerald shiner LC50
?h >500 (statiskt) (Dow),
Guldid LC50 48h 13000,
Guldfisk LC50 24h 2700
(Verschueren), Bluegill
sunfish LC50 96h 1300
(Verschueren)

Vattenloppa EC50 24h 2850-
3200 (statiskt) (Dow och
Kemibolaget), Grönalg 8 d 53
(Kemibolaget)

Zetesol (Na-E-sulfat) 
(alkoholetersulfat, 
anjontensid) (30-50 %)
Cas Nr 3088-31-1

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 58-100 %)
(SNF)

Ospec fisk LC0 96h 1,4-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 1-50
(SNF)

NH4-E-sulfat (alkoholeter
sulfat, anjontensid) (1-5 %) 
Cas Nr 68037-05-8

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 58-100 %)
(SNF)

Ospec fisk LC0 96h 1,4-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 1-50
(SNF)

Laurylalkohol (nafol) 
(fettalkohol) (1-5 %)
Cas Nr 112-53-8

29,7 % (5 d)
(Kemibolaget) Lättned-
brytbar enl. OECD
(Aarhus Oliefabrik)

BCF 3801, log
Kow 5,13

Sthamex SV3 (P)
(D)

>90 % (ospec.) (Svenska
Deutz)

Id LC0 ?h ca 600, Ospec.
fisk LC0 ?h ca 200
(Svenska Deutz)

Hämning av
dehydrogenasaktivitet
(ca 10 %) >200
(Svenska Deutz)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Fettalkoholetersulfat (anjon-
tensid) (21-26 %)

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 58-100 %)
(SNF)

Ospec fisk LC0 96h 1,4-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 1-50
(SNF)

Fettalkoholsulfat (anjon-
tensid) (11-16 %)

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 63-95 %)
(SNF)

Ospec fisk LC0 96h 3-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 5-70
(SNF)

Butylglykol = Etylenglykol 
n-butyleter = 2-butoxietanol 
(22-25 %) Cas Nr 111-76-2

BOD20/ThOD 72,1 %
(Dow)

log Kow 0,83
(Dow)

Amerikansk elritsa LC50 ?h
2137 (statiskt) (Dow)
Bluegill sunfish LC50 96h
1490, Guppy (Poecilia
reticulata) LC50 7d 983,
Guldfisk LC50 24h 1650
(Verschueren, de tre
sistnämnda fiskarna)

Vattenloppa LC50 ?h 835
(statiskt) (Dow), Grönalg
(Selenastrum capricornutum)
EC50 ?h >1000 (Dow)

Skumstabilisator (0,5-1,5 %)

Konserveringsmedel (0,2 %)

Vatten (resten)

Sthamex SV3m (SV3 nytt) (P)
(D)

>90 % (Svenska Deutz) Id LC0 ?h ca 600 Hämning av
dehydrogenasaktivitet
(ca 10 %) >200

Fettalkoholetersulfat (anjon-
tensid) (36-41 %)

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 58-100 %)
(SNF)

Ospec fisk LC0 96h 1,4-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 1-50
(SNF)

Fettalkoholsulfat (anjon-
tensid) (3-7 %)

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 63-95 %)
(SNF)

Ospec fisk LC0 96h 3-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 5-70
(SNF)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Butylglykol = Etylenglykol 
n-butyleter = 2-butoxietanol 
(22-25 %) Cas Nr 111-76-2

BOD20/ThOD 72,1 %
(Dow)

log Kow 0,83
(Dow)

Amerikansk elritsa LC50 ?h
2137 (statiskt) (Dow)
Bluegill sunfish LC50 96h
1490, Guppy (Poecilia
reticulata) LC50 7d 983,
Guldfisk LC50 24h 1650
(Verschueren, de tre
sistnämnda fiskarna)

Vattenloppa LC50 ?h 835
(statiskt) (Dow), Grönalg
(Selenastrum capricornutum)
EC50 ?h >1000 (Dow)

Skumstabilisator (0,5-1,5 %)

Konserveringsmedel (0,2 %)

Vatten (resten)

Fluorproteinskumvätskor

FP70
(FP)

BOD5/COD 96 % (Henr.
Br.)

Regnbåge LC50 24h 3860,
48h 3400, 72h 3220, 96h
2540 (Henr. Br.)

EC50 >5000 (Henr.
Br.)

Vattenloppa LC50 24h 8906,
48h 4977 (Henr. Br.)

Hexylenglykol (2- metyl-
pentan-2,4-diol) (1-10 %) 
Cas Nr 107-41-5

BOD5/COD 55 %,
BOD20/COD 90 % (av
ThOD, COD 92-95 % av
ThOD) (Shell)

Guldfisk LC50 24h >5000
(Shell), Bluegill sunfish
LC50 96h 10000 (Shell)

Artemia (kräftdjur) LC50 24h
5900 (Shell), "Kan påverka
äggens utveckling hos
evertebrater." (Shell)

Natriumklorid (5-10 %)

Andra metallsalter (1-5 %)

Zinkoxid (<1 %)

1,2-benzisotiazol-3-on (<2 
%) (baktericid)

Hydrolyserat protein (ca 35 
%)

Fluortensider (<5 %) 
(blandn. av non-, kat- och 
anjontensider)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Balansvatten

Filmbildande skumvätskor

Angus Petroseal (P)
(FFFP)

BOD5/COD 63 % (Henr.
Br.)

Regnbåge LC50 24h 6100,
48h 4500, 96h 4200 (Henr.
Br.)

Vattenloppa (Daphnia magna)
EC50 24h 22200, 48h 12300
(Henr. Br.)

Hexylenglykol (2- metyl-
pentan-2,4-diol) (1-10 %) 
Cas Nr 107-41-5

BOD5/COD 55 %,
BOD20/COD 90 % (av
ThOD, COD 92-95 % av
ThOD) (Shell)

Guldfisk LC50 24h >5000
(Shell), Bluegill sunfish
LC50 96h 10000 (Shell)

Artemia (kräftdjur) LC50 24h
5900 (Shell), "Kan påverka
äggens utveckling hos
evertebrater." (Shell)

Natriumklorid (5-10 %)

Andra metallsalter

Zinkoxid (<1 %)

1,2-benzisotiazol-3-on (1-
2 %) (baktericid, konserv
eringsmedel) (<2 %)

Fluortensider (<5 %) 
(blandn. av non-, kat- och 
anjontensider)

Hydrolyserat protein (~40
%)

Balansvatten



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Light Water FC-203
AFFF 3 %
(AFFF)

BOD5/COD 52 %
BOD20/COD 99 % (3M)

Amerikansk elritsa LC50
96h 750, Regnbåge LC50
96h 1300 (statiskt), >400
(genomflöde) Mummichog
(Fundulus heteroclitus)
LC50 96h 2500 (3M)

Ej hämning av
dehydrogenasaktivitet
resp. syreupptag ≤
1000 (3M)

Ostron (Crassostrea virginica)
EC50 48h 47, Kräftdjur
(Palaemonetes pugio) LC50 96h
510, Vattenloppa LC50 48h
1600 (statiskt), Kräftdjur
(Gammarus fasciatus) LC50 48h
1100 (statiskt) Alger (Chlorella
pyrenoidosa resp. Phormidium
inundatum) ej tillväxthämning
≤1000 (3M)

Etylenglykol (20 %)
Cas Nr 107-21-1

BOD20/COD 88 % (Dow) log Kow<3 (Dow) Regnbåge LC50 ?h 18000-
46000 (Dow)

OECD aktivt slam
IC50 >1000 (Dow)

Grönalg (Selenastrum
capricornutum) IC50 72h 9500-
13000 (Dow), Vattenloppa EC50
?h 46300-51000 (Dow)

Dietylenglykol 
monobutyleter (35 %)
Cas Nr 112-34-5

BOD20/ThOD 49,8 %
(Dow), Zahn-Wellens
70 % (?d) (Kemibolaget)

log Kow 0,56
(Dow)

Lake emerald shiner LC50
?h >500 (statiskt) (Dow),
Guldid LC50 48h 13000,
Guldfisk LC50 24h 2700
(Verschueren), Bluegill
sunfish LC50 96h 1300
(Verschueren)

Vattenloppa EC50 24h 2850-
3200 (statiskt) (Dow och
Kemibolaget), Grönalg 8 d 53
(Kemibolaget)

Kaliumperfluoralkyl-
sulfonater (fluortensider) (3-
5 %)

0 % (20 d), 0 % (2,5
mån.) "shake culture
study" (3M)

log Kow 1 (3M) Amerikansk elritsa LC50
96h 38, Bluegill sunfish
LC50 96h 68, Regnbåge
LC50 96h 11, Amerikansk
elritsa ägg/yngel (30 d
critical life stage) no effect
level 0,2 (1,9 gav effekt)
(3M)

Aktivt slam >4000
(3M)

Vattenloppa EC50 48h 50,
Microtox (Photobacterium
phosphoreum) EC50 5, 15 resp.
30 min. >1000 (3M)

Syntetiska detergenter 
(alkylsulfatsalter) (3-5 %)

BOD5/ThOD 60-73 %
BOD28/ThOD 74-95 %
(Painter)

Bluegill sunfish LC50 96h
3,2-1000 (Painter)

Vattenloppa LC50 48h 2,5-28
(Painter)

Vatten (40 %)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Light Water FC-203A
AFFF 3 % (P)
(AFFF)

BOD5/COD 11 %
BOD20/COD 66 % (3M)

Amerikansk elritsa LC50
96h 300 (statiskt) (3M)

Dietylenglykol 
monobutyleter (25 %)
Cas Nr 112-34-5

BOD20/ThOD 49,8 %
(Dow), Zahn-Wellens
70 % (?d) (Kemibolaget)

log Kow 0,56
(Dow)

Lake emerald shiner LC50
?h >500 (statiskt) (Dow),
Guldid LC50 48h 13000
(Ref?), Guldfisk LC50 24h
2700 (Verschueren),
Bluegill sunfish LC50 96h
1300 (Verschueren)

Vattenloppa EC50 24h 2850-
3200 (statiskt) (Dow och
Kemibolaget), Grönalg 8 d 53
(Kemibolaget)

Kaliumperfluoralkyl-
sulfonater (fluortensider) (ca 
5 %)

0 % (20 d), 0 % (2,5
mån.) "shake culture
study" (3M)

log Kow 1 (3M) Amerikansk elritsa LC50
96h 38, Bluegill sunfish
LC50 96h 68, Regnbåge
LC50 96h 11, Amerikansk
elritsa ägg/yngel (30 d
critical life stage) no effect
level 0,2 (1,9 gav effekt)
(3M)

Aktivt slam >4000
(3M)

Vattenloppa EC50 48h 50,
Microtox (Photobacterium
phosphoreum) EC50 5, 15 resp.
30 min. >1000 (3M)

Syntetiska detergenter 
(alkylsulfatsalter) (1-5 %)

BOD5/ThOD 60-73 %
BOD28/ThOD 74-95 %
(Painter)

Bluegill sunfish LC50 96h
3,2-1000 (Painter)

Vattenloppa LC50 48h 2,5-28
(Painter)

Vatten (ca 65 %)

Light Water FC-206
AFFF 6 %
(AFFF)

BOD5/COD 50 %
BOD20/COD 100 % (3M)

Regnbåge LC50 96h 1800,
Amerikansk elritsa LC50
96h 1500, LC50 96h 3000
(genomflöde) (3M)

Vattenloppa LC50 48h 5850
(3M)

Dietylenglykol 
monobutyleter (15 %)
Cas Nr 112-34-5

BOD20/ThOD 49,8 %
(Dow), Zahn-Wellens
70 % (?d) (Kemibolaget)

log Kow 0,56
(Dow)

Lake emerald shiner LC50
?h >500 (statiskt) (Dow),
Guldid LC50 48h 13000,
Guldfisk LC50 24h 2700
(Verschueren), Bluegill
sunfish LC50 96h 1300
(Verschueren)

Vattenloppa EC50 24h 2850-
3200 (statiskt) (Dow och
Kemibolaget), Grönalg 8 d 53
(Kemibolaget)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Kaliumperfluoralkyl-
sulfonater (fluortensider) (1-
3 %)

0 % (20 d), 0 % (2,5
mån.) "shake culture
study" (3M)

log Kow 1 (3M) Amerikansk elritsa LC50
96h 38, Bluegill sunfish
LC50 96h 68, Regnbåge
LC50 96h 11, Amerikansk
elritsa ägg/yngel (30 d
critical life stage) no effect
level 0,2 (1,9 gav effekt)
(3M)

Aktivt slam >4000
(3M)

Vattenloppa EC50 48h 50,
Microtox (Photobacterium
phosphoreum) EC50 5, 15 resp.
30 min. >1000 (3M)

Syntetiska detergenter 
(alkylsulfatsalter) (1-2 %)

BOD5/ThOD 60-73 %
BOD28/ThOD 74-95 %
(Painter)

Bluegill sunfish LC50 96h
3,2-1000 (Painter)

Vattenloppa LC50 48h 2,5-28
(Painter)

Vatten

Unilight AFFF (P)
(AFFF)

Sebrafisk (Brachydanio
rerio) LC50 48h 840, 96h
840 (Kemibolaget)

Polyfluoralkylbetain 
(fluortensid) (1-5 %)
Cas Nr 6525-646-4

Vattenloppa EC50 24h 1500
(Kemibolaget)

Etanol (1-5 %) Cas Nr 64-
17-5

Regnbåge LC50 96h 13000
(Kemibolaget)

Vattenloppa EC50 48h 5400,
Grönalg EC50 72h 5500
(Kemibolaget)

Dietylenglykol 
monobutyleter (10-20 %)
Cas Nr 112-34-5

BOD20/ThOD 49,8 %
(Dow), Zahn-Wellens 70
% (?d) (Kemibolaget)

log Kow 0,56
(Dow)

Lake emerald shiner LC50
?h >500 (statiskt) (Dow),
Guldid LC50 48h 13000,
Guldfisk LC50 24h 2700
(Verschueren), Bluegill
sunfish LC50 96h 1300
(Verschueren)

Vattenloppa EC50 24h 2850-
3200 (statiskt) (Dow och
Kemibolaget), Grönalg 8 d 53
(Kemiboalget)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Kondensatblandning av poly 
oxietylen och polyoxi-
propylen. Kopolymer av 
etylenoxid samt oktyl-
fenoxipolyetoxietanol
Cas Nr 1111-34-5, 9003-11-
6 och 9036-19-5.

Oktylfenoxipolyetoxietanol 
(nonylfenol) (ingår med 35 
%)

<80 %. "Uppfyller ej EG-
direktiv 82-242 (gäller
den blockerade
kopolymeren i
blandningen som ingår
med 35 %)"
(Kemibolaget)

90 % (28 d) (OECD 301
E) (Kemibolaget)

Regnbåge LC50 96h >1000
(Kemibolaget)

Bluegill sunfish LC50 96h
>10, Amerikansk elritsa
LC50 96h 8,9
(Kemibolaget)

Vattenloppa EC50 ?h 10-100
(Kemibolaget)

Komet Extrakt AFFF 3 % (P)
(AFFF)

BOD5/COD 71 %
>90 % (28 d) (Wormald)

Sebrafisk LC50 48h 92
Id LC50 48h >80
(Wormald)

Vattenloppa LC50 24h 7,5
Microtox EC50 30 min 60
Alg (Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h 3,2 (Wormald)

Fluortensider (3-4 %)

Etylenglykol (10-30 %)
Cas Nr 107-21-1

BOD20/COD 88 % (Dow) log Kow<3 (Dow) Regnbåge LC50 ?h 18000-
46000 (Dow)

OECD aktivt slam
IC50 >1000 (Dow)

Grönalg (Selenastrum
capricornutum) IC50 72h 9500-
13000 (Dow), Vattenloppa EC50
?h 46300-51000 (Dow)

Butyldiglykol = Dietylen-
glykol monobutyleter (10-30 
%) Cas Nr 112-34-5

BOD20/ThOD 49,8 %
(Dow), Zahn-Wellens
70 % (?d) (Kemibolaget)

log Kow 0,56
(Dow)

Lake emerald shiner LC50
?h >500 (statiskt) (Dow),
Guldid LC50 48h 13000,
Guldfisk LC50 24h 2700
(Verschueren), Bluegill
sunfish LC50 96h 1300
(Verschueren)

Vattenloppa EC50 24h 2850-
3200 (statiskt) (Dow och
Kemibolaget), Grönalg 8 d 53
(Kemibolaget)

NH4-E-sulfat (sulfetal) 
(alkoholetersulfat, 
anjontensid) (1-5 %)
Cas Nr 68037-05-8

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 58-100 %)
(SNF)

Ospec fisk LC0 96h 1,4-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 1-50
(SNF)

Sthamex AFFF 3 % (P)
(AFFF)

>90 % (?)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Butylglykol = Etylenglykol 
n-butyleter = 2-butoxietanol 
(3-6 %) Cas Nr 111-76-2

BOD20/ThOD 72,1 %
(Dow)

log Kow 0,83
(Dow)

Amerikansk elritsa LC50 ?h
2137 (statiskt) (Dow)
Bluegill sunfish LC50 96h
1490, Guppy (Poecilia
reticulata) LC50 7d 983,
Guldfisk LC50 24h 1650
(Verschueren, de tre
sistnämnda fiskarna)

Vattenloppa LC50 ?h 835
(statiskt), Grönalg (Selenastrum
capricornutum) EC50 ?h >1000
(Dow)

Fluortensid (2,8-3,8 %)

Blandning av glykoletrar
(16- 21 %)

Konserveringsmedel (0,2 %)

Vatten (resten)

Filmbildande/AR-
skumvätskor

Angus Alcoseal (P)
(FFFP/AR)

BOD5/COD 27 %,
BOD28/COD 92 % (Henr.
Br.)

Regnbåge (Oncorhynchus
mykiss) LC50 24h >3700,
LC50 96h >3300 (Henr. Br.)

EC50 >5000 (Henr.
Br.)

Vattenloppa (Daphnia magna)
EC50 24h >10700 mg/l, 48h
9800, 96h 9800 (Henr. Br.)

Hexylenglykol (2- metyl-
pentan-2,4-diol) (1-10 %) 
Cas Nr 107-41-5

BOD5/ 55 %
BOD20/ 90 % (av ThOD,
COD 92-95 % av ThOD)
(Shell)

Guldfisk LC50 24h >5000
(Shell), Bluegill sunfish
LC50 96h 10000 (Shell)

Artemia (kräftdjur) LC50 24h
5900 (Shell), "Kan påverka
äggens utveckling hos
evertebrater." (Shell)

1,2-benzisotiazol-3-on (1-
2 %) (baktericid)

Fluortensider (<5 %) 
(blandn. av non-, kat- och 
anjontensider)

Hydrolyserat protein (<30
%)

Vattenlöslig polymer (<5 %)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Balansvatten

Light Water FC-600 (P)
(AFFF/AR)

BOD5/COD 14 %
BOD28/COD 77 % (3M)

Bluegill sunfish LC50 96h
1500 mg/l, Amerikansk
elritsa LC50 96h 1700 mg/l
(statiskt), >1000 mg/l
(genomflöde) (3M)

Aktivt slam >1000
(3M)

Vattenloppa LC50 48h 2800
(statiskt) (3M)

Dietylenglykol 
monobutyleter (12 %)
Cas Nr 112-34-5

BOD20/ThOD 49,8 %
(Dow), Zahn-Wellens
70 % (?d) (Kemibolaget)

log Kow 0,56
(Dow)

Lake emerald shiner LC50
?h >500 (statiskt) (Dow),
Guldid LC50 48h 13000,
Guldfisk LC50 24h 2700
(Verschueren), Bluegill
sunfish LC50 96h 1300
(Verschueren)

Vattenloppa EC50 24h 2850-
3200 (statiskt) (Dow och
Kemibolaget), Grönalg 8 d 53
(Dow)

Förtjockningsmedel (stärkel-
se/stärkelsederivat) (<5 %)

Kaliumperfluoralkyl-
sulfonater (fluortensider) (2-
5 %)

0 % (20 d), 0 % (2,5
mån.) "shake culture
study" (3M)

log Kow 1 (3M) Amerikansk elritsa LC50
96h 38, Bluegill sunfish
LC50 96h 68, Regnbåge
LC50 96h 11, Amerikansk
elritsa ägg/yngel (30 d
critical life stage) no effect
level 0,2 (1,9 gav effekt)
(3M)

Aktivt slam >4000
(3M)

Vattenloppa EC50 48h 50,
Microtox (Photobacterium
phosphoreum) EC50 5, 15 resp.
30 min. >1000 (3M)

Syntetiska detergenter 
(alkylsulfatsalter) (<5 %)

BOD5/ThOD 60-73 %
BOD28/ThOD 74-95 %
(Painter)

Bluegill sunfish LC50 96h
3,2-1000 (Painter)

Vattenloppa LC50 48h 2,5-28
(Painter)

Vatten (82 %)

Light Water FC-602 AFFF (P)
(AFFF/AR)

BOD5/COD 46 %
BOD28/COD 76 % (3M)

Amerikansk elritsa LC50
96h >1000 (statiskt) (3M)

Vattenloppa EC50 48h 1000
(statiskt), Microtox EC50 5 min
210, 15 min 220 (3M)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Etylenglykol (20 %)
Cas Nr 107-21-1

BOD20/COD 88 % (Dow) log Kow<3 (Dow) Regnbåge LC50 ?h 18000-
46000 (Dow)

OECD aktivt slam
IC50 >1000 (Dow)

Grönalg (Selenastrum
capricornutum) IC50 72h 9500-
13000 (Dow), Vattenloppa EC50
?h 46300-51000 (Dow)

Dietylenglykol 
monobutyleter (12 %)
Cas Nr 112-34-5

BOD20/ThOD 49,8 %
(Dow), Zahn-Wellens
70 % (?d) (Kemibolaget)

log Kow 0,56
(Dow)

Lake emerald shiner LC50
?h >500 (statiskt) (Dow),
Guldid LC50 48h 13000,
Guldfisk LC50 24h 2700
(Verschueren), Bluegill
sunfish LC50 96h 1300
(Verschueren)

Vattenloppa EC50 24h 2850-
3200 (statiskt) (Dow och
Kemibolaget), Grönalg 8 d 53
(Kemibolaget)

Syntetiska detergenter 
(alkylsulfatsalter) (1-5 %)

BOD5/ThOD 60-73 %
BOD28/ThOD 74-95 %
(Painter)

Bluegill sunfish LC50 96h
3,2-1000 (Painter)

Vattenloppa LC50 48h 2,5-28
(Painter)

Kaliumperfluoralkyl-
sulfonater (fluortensider) (2-
5 %)

0 % (20 d), 0 % (2,5
mån.) "shake culture
study" (3M)

log Kow 1 (3M) Amerikansk elritsa LC50
96h 38, Bluegill sunfish
LC50 96h 68, Regnbåge
LC50 96h 11, Amerikansk
elritsa ägg/yngel (30 d
critical life stage) no effect
level 0,2 (1,9 gav effekt)
(3M)

Aktivt slam >4000
(3M)

Vattenloppa EC50 48h 50,
Microtox (Photobacterium
phosphoreum) EC50 5, 15 resp.
30 min. >1000 (3M)

Förtjockningsmedel (stärkel-
se/stärkelsederivat) (<5 %)

Vatten (61 %)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Unilight AR (P)
(AFFF/AR)

Perfluoralkylpolyamid 
(fluortensid) (1-5 %)
Cas Nr 147923-39-5
(Obs, blandad med 
perfluoralkylpolyamin)

BOD20/COD 73 %
(Kemibolaget)

Amerikansk elritsa LC50
96h 240 (Kemibolaget)

Vattenloppa EC50 48h 259
(Kemibolaget)

Perfluoralkylpolyamin 
(fluortensid) (1-5 %)
Cas Nr 135374-25-3
(Obs, blandad med 
perfluoralkylpolyamid)

BOD20/COD 73 %
(Kemibolaget)

Amerikansk elritsa LC50
96h 240 (Kemibolaget)

Vattenloppa EC50 48h 259
(Kemibolaget)

Dietylenglykol 
monobutyleter (5-10 %)
Cas Nr 112-34-5

BOD20/ThOD 49,8 %
(Dow), Zahn-Wellens
70 % (?d) (Kemibolaget)

log Kow 0,56
(Dow)

Lake emerald shiner LC50
?h >500 (statiskt) (Dow),
Guldid LC50 48h 13000,
Guldfisk LC50 24h 2700
(Verschueren), Bluegill
sunfish LC50 96h 1300
(Verschueren)

Vattenloppa EC50 24h 2850-
3200 (statiskt) (Dow och
Kemibolaget), Grönalg 8 d 53
(Kemibolaget)

Karbamid (urea) (5-10 %) Ospec. fisk LC50 ?h 6800-
22500 (Kemibolaget)

Vattenloppa EC50 24h >10000
(Kemibolaget)

Laurylamidopropylbetain (5-
10 %) Cas Nr 86438-78-0

>90 % (OECD 301 D)
(Kemibolaget)

Regnbåge LC50 96h 7,5
(Kemibolaget)

Vattenloppa EC50 48h 6,2
(Kemibolaget)

Ammoniumklorid (salmiak) 
(1-5 %) Cas Nr 12125-02-9

Polyetylenglykol (1-5 %)
Cas Nr 25322-68-3

Biologiskt nedbrytbar
BOD28/COD >40 %
(Dow)

Amerikansk elritsa LC50 ?h
87209 (Dow)

Vattenloppa EC50 ?h 53484
(Dow)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Dimetylformamid (1-5 %) 
Cas Nr 68-12-2

"Ämnet är i AFS 1993:9 (gäller
fr o m juli 1994) listat som
reproduktionsstörande."
(Kemibolaget)

Polysackarid (xantan gum) 
(1-5 %) Cas Nr 11-138-66-2

"Produkten anses ej vara skadlig
för miljön med hänsyn tagen till
biologisk nedbrytbarhet,
bioackumulerbarhet, akvatisk
giftighet och andra data
relaterade till den ekologiska
miljön". (Kemibolaget)
Ofullständig uppgift.

Komet Extrakt AX 3x3 (P)
(AFFF/AR)

BOD5/COD 31 %
>95 % (28 d) (Wormald)

Sebrafisk LC50 96h 22,2
(Wormald)

Vattenloppa EC50 24h 8,4
Microtox (Photobacterium
phosphoreum) EC50 30 min
21,6 Alg (Scenedesmus
subspicatus) 72h 5,3 (Wormald)

Fluortensid (5-10 %)

D-160-C (tensid) (10-30 %) 
Cas Nr 14960-06-6

K-90-90 ("hemlig" 
fluorpolymer) (1-5 %)

Natriumoktylsulfat 
(anjontensid) (1-5 %)
Cas Nr 142-31-4

Butyldiglykol = Dietylen-
glykol monobutyleter (5-10 
%) Cas Nr 112-34-5

BOD20/ThOD 49,8 %
(Dow), Zahn-Wellens
70 % (?d) (Kemibolaget)

log Kow 0,56
(Dow)

Lake emerald shiner LC50
?h >500 (statiskt) (Dow),
Guldid LC50 48h 13000,
Guldfisk LC50 24h 2700
(Verschueren), Bluegill
sunfish LC50 96h 1300
(Verschueren)

Vattenloppa EC50 24h 2850-
3200 (statiskt) (Dow och
Kemibolaget), Grönalg 8 d 53
(Kemibolaget)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Polysackarid (1-5 %)

Komet Extrakt AX (P)
(AFFF/AR)

BOD5/COD 90 %
95 % (28 d) (DIN 38 412
del 25) (Wormald)

Id LC50 48h 2500-5000
Id LC50 48h >250
Sebrafisk LC50 48h 92
(Wormald)

Vattenloppa LC50 24h 45
Microtox (Photobacterium
phosphoreum) EC50 30 min 9
Alg (Scenedesmus subspicatus)
EC 72h 6,9 (Wormald)

Fluortensider (5-6 %)

Etylenglykol (10-30 %)
Cas Nr 107-21-1

BOD20/COD 88 % (Dow) log Kow<3 (Dow) Regnbåge LC50 ?h 18000-
46000 (Dow)

Aktivt slam, OECD
IC50 >1000 (Dow)

Grönalg (Selenastrum
capricornutum) IC50 72h 9500-
13000 (Dow), Vattenloppa EC50
?h 46300-51000 (Dow)

NH4-E-sulfat (sulfetal) 
(alkoholetersulfat, 
anjontensid) (5-15 %)
Cas Nr 68037-05-8

Lättnedbrytbar (MOST
96-100 %) (SNF)

Ospec fisk LC0 96h 1,4-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 1-50
(SNF)

Polysackarid (1-5 %)

Moussol APS (P)
(AFFF/AR)

BOD5/COD 67 %
(Svenska Deutz)

Ospec. fisk LC0 ?h ca 1200
(Svenska Deutz)

>2000 (Svenska
Deutz)

Innehållsförteckning saknas!

Butylglykol (Wormald)
Etylenglykol n-butyleter 
(Dow) 2-butoxietanol 
(Sthamer) (x %)
Cas Nr 111-76-2

BOD20/ThOD 72,1 %
(Dow)

log Kow 0,83
(Dow)

Amerikansk elritsa LC50 ?h
2137 (statiskt) (Dow)
Bluegill sunfish LC50 96h
1490, Guppy (Poecilia
reticulata) LC50 7d 983,
Guldfisk LC50 24h 1650
(Verschueren, de tre
sistnämnda fiskarna)

Vattenloppa LC50 ?h 835
(statiskt) (Dow), Grönalg
(Selenastrum capricornutum)
EC50 ?h >1000 (Dow)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Etylenglykol (1,2-
etandiol) (x %)
Cas Nr 107-21-1
1,2-etandiol + 2-butoxietanol
= 10-13 %

BOD20/COD 88 % (Dow) log Kow<3 (Dow) Regnbåge LC50 ?h 18000-
46000 (Dow)

OECD aktivt slam
IC50 >1000 (Dow)

Grönalg (Selenastrum
capricornutum) IC50 72h 9500-
13000 (Dow), Vattenloppa EC50
?h 46300-51000 (Dow)

Fluortensid (x %)

Övningsskumvätskor

Nicerol
(P, Ö)

BOD7/COD 32 %
BOD14/COD 40 %
BOD28/COD 67 % (Henr.
Br.)

Regnbåge LC50 24h 4800,
48h 4200, 96h 2400 (Henr.
Br.)

EC50 >5000 (Henr.
Br.)

Vattenloppa EC50 24h 4262,
48h 1443 (Henr. Br.)

Hexylenglykol (2- metyl-
pentan-2,4-diol) (1-10 %) 
Cas Nr 107-41-5

BOD5/ 55 %,
BOD20/ 90 % (av ThOD,
COD 92-95 % av ThOD)
(Shell)

Guldfisk LC50 24h >5000
(Shell), Bluegill sunfish
LC50 96h 10000 (Shell)

Artemia (kräftdjur) LC50 24h
5900 (Shell), "Kan påverka
äggens utveckling hos
evertebrater." (Shell)

Natriumklorid (5-10 %)

Andra metallsalter (1-5 %)

Konserveringsmedel
(blandn. av raka o.
cykliska hydroxi alkylaminer)
(<1 %)

Hydrolyserat protein (ca 40 
%)

Balansvatten

Unifoam Bio Yellow
(D, Ö)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Natriumlaurylsulfat 
(alkoholsulfat, anjontensid) 
(20-30 %) Cas Nr 151-21-3

Lättnedbrytbar i enlighet
med OECD 303A
(Kemibolaget)

Amerikansk elritsa NOEC
32, "trout" (regnbåge?)
LC50 48h 5,95; 96h 4,62
(Verschueren)
Sebrafisk LC50 48h 8,81;
96h 7,97 (Verschueren)

"Produkten har ej
heller någon negativ
effekt för
reningsverken."
(Kemibolaget)
Ofullständig uppgift.

Vattenloppa EC50 ?h 70, Alg
EC50 ?h 65 (Kemibolaget)

Alkylpolyglykosid 
(nonjontensid) (20-30 %) 
Cas Nr 110615-47-6

100 % (28 d) (OECD 301
B)

Indus indus LC50 48h 8,1;
LC0 48h 5,0

Polysackarid (xantan gum) 
(1-10 %)
Cas Nr 11-138-66-2

Vatten

Komet Extrakt S Green
(D, Ö)

BOD5/COD 86 %
>90 % (?d) (Wormald)

Sebrafisk LC50 96h 3,5
(Wormald)

Vattenloppa EC50 24h 3,8
Microtox (Photobacterium
phosphoreum) EC50 30 min 0,9
Alg (Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h 0,57 (Wormald)

Butylglykol (Wormald)
Etylenglykol n-butyleter 
(Dow) (10-30 %)
Cas Nr 111-76-2

BOD20/ThOD 72,1 %
(Dow)

log Kow 0,83
(Dow)

Amerikansk elritsa LC50 ?h
2137 (statiskt) (Dow)
Bluegill sunfish LC50 96h
1490, Guppy (Poecilia
reticulata) LC50 7d 983,
Guldfisk LC50 24h 1650
(Verschueren, de tre
sistnämnda fiskarna)

Vattenloppa LC50 ?h 835
(statiskt) (Dow), Grönalg
(Selenastrum capricornutum)
EC50 ?h >1000 (Dow)

Zetesol (Na-E-sulfat) 
(alkoholetersulfat, 
anjontensid) (10-30 %)
Cas Nr 3088-31-1

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 58-100 %)
(SNF)

Ospec. fisk LC0 96h 1,4-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 1-50
(SNF)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

NH4-E-sulfat (alkoholeter
sulfat, anjontensid) (1-5 %) 
Cas Nr 68037-05-8

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 58-100 %)
(SNF)

Ospec. fisk LC0 96h 1,4-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 1-50
(SNF)

Övningsskum (Svenska Deutz)
(D, Ö)

>90 % (Svenska Deutz) Ospec. fisk LC0 ?h >1100
(Svenska Deutz)

Hämning av
dehydrogenasaktivitet
(ca 10 %) >100
(Svenska Deutz)

Fettalkoholetersulfat 
(anjontensid) (50 %)

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 58-100 %)
(SNF)

Ospec. fisk LC0 96h 1,4-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 1-50
(SNF)

Konserveringsmedel (0,2 %)

Vatten (resten)

Klass A-skum

Silv-Ex
(A)

Zetesol (Na-E-sulfat) 
(alkoholetersulfat, 
anjontensid) (30-50 %)
Cas Nr 3088-31-1

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 58-100 %)
(SNF)

Ospec. fisk LC0 96h 1,4-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 1-50
(SNF)

NH4-E-sulfat (sulfetal) 
(alkoholetersulfat, 
anjontensid) (10-30 %)
Cas Nr 68037-05-8

Lättnedbrytbar
(BOD/COD 58-100 %)
(SNF)

Ospec. fisk LC0 96h 1,4-20
(SNF)

Vattenloppa EC50 48h 1-50
(SNF)

Laurylalkohol (nafol) 
(fettalkohol) (1-5 %)
Cas Nr 112-53-8

29,7 % (5 d)
(Kemibolaget) Lättned-
brytbar enl. OECD
(Aarhus Oliefabrik)

BCF 3801, log
Kow 5,13 (Kemi-
bolaget)



Skum/Enskild komponent
(Skumtyp)

Bionedbrytbarhet Bio-
ackumulering

Fisktoxicitet (mg/l) Giftighet,
nedbrytande
bakterier (mg/l)

Övriga organismer (mg/l)

Butyldiglykol = Dietylen-
glykol monobutyleter (10-30 
%) Cas Nr 112-34-5

BOD20/ThOD 49,8 %
(Dow), Zahn-Wellens
70 % (?d) (Kemibolaget)

log Kow 0,56
(Dow)

Lake emerald shiner LC50
?h >500 (statiskt) (Dow),
Guldid LC50 48h 13000,
Guldfisk LC50 24h 2700
(Verschueren), Bluegill
sunfish LC50 96h 1300
(Verschueren)

Vattenloppa EC50 24h 2850-
3200 (statiskt) (Dow och
Kemibolaget), Grönalg 8 d 53
(Kemibolaget)

(P) = P-märkt skumvätska, P = proteinskumvätska, FP = fluorproteinskumvätska, FFFP = filmbildande fluorproteinskumvätska, D = tensidbaserad skumvätska, AFFF =

filmbildande skumvätska, AR = alkoholresistent skumvätska, Ö = övningsskumvätska, BOD=biokemisk syreförbrukning, COD=kemisk syreförbrukning, LC50 96h=den

koncentration vid vilken 50 % av organismerna dör efter 96 timmars exponering, EC50 48h=den koncentration vid vilken 50 % av organismerna påverkas (t ex blir

orörliga) efter 48 timmars exponering, IC50 = den koncentration som hämmar de undersökta organismernas tillväxt med 50 % jämfört med en kontroll, NOEC = No Effect

Concentration, d v s lägsta koncentration som ej ger effekt på den undersökta organismen.

Fotnot: Toxiciteten för skumvätskorna är angiven på basis av koncentrerad produkt. Skumvätskorna används i huvudsak i 3 % lösning. De alkoholresistenta skumvätskorna

används dock i regel i 6 % lösning vid brand i polära lösningsmedel. I de fall inga referenser är angivna, har uppgiften erhållits från skumtillverkaren/leverantören.
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