Kemikalieinspektion

Kemikalieinspektion
Kontaktoplysninger på indberetter
Vil du indberette anonymt?
Ja

Nej

Dit navn:
Forbrugerrådet Tænk
Din e-mail adresse:
csk@fbr.dk
Dit telefonnr.:

Produkt
Produktets navn:
Cecotec Totalpure 1000 Ozone
Hvor er produktet købt, set eller anvendt?
Boligsiden.dk, Gucca.dk, Skiftselv.dk, shopbetter.dk, coolpriser.dk, CDON.dk, coso.dk, Elektronikcenter.dk, serviceklub.dk m fl
Hvornår er produktet købt, set eller anvendt?
22-09-2022
Hvem er importøren/producenten?
Cecotec har en dansk distributør. De står IKKE for importen af denne, den er parallelimporteret.
Importørens/producentens cvr-nr:

Importørens/producentens hjemmeside:
https://www.storececotec.com/en/generadores-ozono/1043-totalpure-1000-ozone.html
Hvorfor indberetter du/baggrunden for indberetning?
Forbrugerrådet Tænk ønsker at anmelde Cecotec Totalpure 1000 ozone for mulig overtrædelse af kemikalielovgivningen, da det kan føre til problematisk udsættelse for sundhedsskadelig
ozon.
Produktet er en ozongenerator, men markedsføres flere steder som luftrenser.
Jf produktets manual producerer det ozon i høje mængder, men der er ikke tydelige advarsler synlige på produktet om at ozon er farligt og at man ikke bør opholde sig i rummet.
I stedet er det mærket med ”Clean and healthy air inside the larder”.
Forbrugerrådet Tænk har i samarbejde med et laboratorie fået testet produktets funktion som luftrenser, samt om det udleder ozon.
Produktet har ingen luftrensende funktion i testen.
Testen af produktet bekræftede det udleder ozon. Mængder der var over måleområdet, så vi kan ikke angive det præcist.
JF manualen producerer den 20 mg ozon i timen og kan nå rumkoncentrationer på 0,2 mg/l.
Produktet markedsføres med en video, der viser hvordan den kan bruges rundt i alle husets rum, inklusive soveværelset og bilen.
https://www.youtube.com/watch?v=Iu2dfAD6ebU
Der findes en sikkerhedsadvarsel i manualen. Ikke i forbindelse med brugsvejledningen, men i et separat ikke særligt tydeligt afsnit. Det vil være meget sandsynligt at overse det her.
Samtidig er der indlagt andre seperate advarselssedler, der omtaler at plastikposen er farlig for børn og at ozon kan være hudirriterende. Men intet her om at det er farligt at opholde sig i
rummet når den kører.
Vi skal gøre opmærksom på at produktet ikke forhandles af den danske distributør af produktet, men parallelimporteres og sælges af flere webshops.
Yderligere markedsfører produktet sig med biocidegenskaber, men det virker ikke til at have godkendelse herfor.
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