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Kontaktoplysninger på indberetter

Produkt

Kemikalieinspektion

NejJa

Vil du indberette anonymt?

Dit navn:

Forbrugerrådet Tænk

Din e-mail adresse:

csk@fbr.dk

Dit telefonnr.:

 

Produktets navn:

Cecotec Totalpure 1000 Ozone

Hvor er produktet købt, set eller anvendt?

, , , , , , , ,  m flBoligsiden.dk Gucca.dk Skiftselv.dk shopbetter.dk coolpriser.dk CDON.dk coso.dk Elektronikcenter.dk serviceklub.dk

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.

mailto:csk@fbr.dk
mailto:csk@fbr.dk
http://Boligsiden.dk
http://Gucca.dk
http://Skiftselv.dk
http://shopbetter.dk
http://coolpriser.dk
http://CDON.dk
http://coso.dk
http://Elektronikcenter.dk
http://serviceklub.dk
https://www.storececotec.com/en/generadores-ozono/1043-totalpure-1000-ozone.html
https://www.storececotec.com/en/generadores-ozono/1043-totalpure-1000-ozone.html
https://www.youtube.com/watch?v=Iu2dfAD6ebU


Kemikalieinspektion

Kemikalieinspektion 2 / 2

Vedhæft dokument/billede:

20220922_123758.jpg 1 MB

20220922_123829.jpg 1 MB

20220922_123904.jpg 1 MB

20220922_123921.jpg 1 MB

20220922_123951.jpg 1 MB

20220922_124023.jpg 1 MB

20220922_124038.jpg 1 MB

20220922_124053.jpg 1 MB

20220922_124121.jpg 2 MB

20220922_124136.jpg 2 MB

Testbeskrivelse.pdf 747 KB

Cecotec.pdf 103 KB

24 - Cecotek.jpg 2 MB

Udklip cecotec luftrenser.PNG 449 KB

/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/0f12b814f19f7df093c9d5314d0ec470229f0385
/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/2e817ab5f3f455a147b637fa081ab1905ce0cd70
/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/6c05abde3480df8b539a89ca55f274cad8e3fdce
/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/82f5a99c7dfb75b3b11ed716944a7999643166f7
/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/185289c7dfcc96e2edd08320ed1bf45da31d3dbe
/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/7efdf6d368cc49049286982569bc08a2823e7b3e
/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/81628d96383978e85b0119d39e531c9bc00e4c46
/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/57942be09ae18b71bc88ded53f75aabfc8772d3f
/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/4176b67b8822a690330c0269ae36b91fd660c4ba
/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/09bd0f9f83d7881b6408aa307d5895d4046e11b7
/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/0f85d7a50c6cbbee0f51a4027070f025be1663f5
/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/71f09a3275f666b6d680d0ecfd52aec52a7be1a6
/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/539ebe68b76195b527548b4219c5cc434121bef8
/blanketafvikler/orbeon/xforms-server/dynamic/6e60f15ff1226de571065f4ed1a89c2ada844411

	Kemikalieinspektion
	Kontaktoplysninger på indberetter
	Produkt


		2022-09-22T16:40:56+0200
	Blanketservice
	ERST




