
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FYSISCHE DECONTAMINATIE – ULTRAVIOLET 

supported by  

 

 

 

Fact sheet 

= uv, ultraviolette straling, black light, uv-c 

 

GESCHIEDENIS 

 Sinds eind 19de eeuw om luchtvervuilende micro-organismen te doden (bacteriën, schimmels, …) 

 In 1908 gebruikte men in Frankrijk UV-C voor de desinfectie van het stadswater 

 Na WOII, werd UV-C in ziekenhuizen, keukens, bakkerijen, … gebruikt voor de luchtdesinfectie 

 

KARAKTERISTIEKEN 

 Elektromagnetische straling net buiten het deel van het zichtbaar spectrum (golflengtes 100 - 400 nm) 

 UV-C = 100-280 nm is het meest effectief tegen bacteriën, gisten, schimmels, virussen, protozoa en algen 

 Kan ook gecombineerd worden met ozon, waarbij geur geneutraliseerd wordt (bij 185 nm) 

 

BESCHRIJVING 

 UV-C licht penetreert in de celwand van de micro-organismen bij een optimale golflengte van 253,7 nm  

 De hoog-energetische fotonen worden geabsorbeerd door thymine, een chemisch element van het DNA 

 Hierdoor kunnen de micro-organismen zich niet langer reproduceren 

 

TOEPASSINGEN 

 Desinfectie van oppervlaktes 

 Machines 

 Afdoden van Listeria op transportbanden 

 Desinfectie van messen op slicers 

 Verpakkingen 

 transfer van low risk naar high risk 

 desinfectie joghurtpotjes 

 Voeding 

 Verbetering van kleur en voedingswaarde en verlenging van de houdbaarheid (broccoli, aardbei) 

 Desinfectie van eierschalen 

 Desinfectie van vloeistoffen 

 Water 

 Drank en vruchtensappen 

 Desinfectie van lucht 

 combinatie met ozon in grootkeukens om ook de geur te neutraliseren 

 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

 Inactivatie van micro-organismen (schimmels, gisten, bacteriën en pathogenen) 

 Compact toestel: gemakkelijk in productie te implementeren (aan plafond of op transportband) 
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Fact sheet 

 

 Geen gebruik van chemicaliën nodig bij desinfectie 

 Verlengde houdbaarheid van voedingsproducten mogelijk 

 Koude techniek 

 Je kan het aanraken en onmiddellijk verpakken 

 Energievriendelijk  

 slechts enkele seconden exposure nodig 

 

BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Beperkte penetratiecapaciteit (van enkele mm) van UV-C stralen doorheen het oppervlak  

 Sommige vitamines en antioxidanten zijn UV gevoelig 

 Significant effect op voeding met een hoog gehalte aan onverzadigde vetten en oliën 

 Generatie van vrije radicalen en optreden van oxidatie met ranzigheid tot gevolg 

 Alle materialen die in contact komen met UV, moeten aangepast worden 

 Risico op glasbreuk (meestal zijn de lampen beschermd zodat geen scherven in voeding terechtkomen)  

 

WETGEVING 

 In Duitsland is UV behandeling van voeding verboden 

 

KOSTPRIJS (PRODUCTIE, TOESTEL, ONDERHOUD) 

 Toestel = € 700 - 7000 voor een 1-lamp module voor transportband 

 € 2000 – 3000 per unit voor luchtdesinfectie 

 Productiekost = 180 - 2500W per 500m³ 

 afhankelijk van machine en type mo (meer energie nodig om sporen/schimmels af te doden) 

 Onderhoud en service = €65 – 400 per lamp, om de 8000u/1,5j vervangen 

 

TESTAPPARATUUR EN PRODUCENTEN 

 BE: Sadechaf UV 

 NL: Virobuster, Agrozone, Aquamar 

 DE: Heraeus Noblelight, Orca, UV-technik 

 AT: Sterilsystems 

 DK: Jimco 

 GB: UV Technology, Advanced air hygiene, JenActUV (verdeler BeNeLux = VC999 Packaging Systems) 

 CH: SterilAir (verdeler België en Frankrijk = Industrade) 

 

BRONNEN 

 UVTechnology, ILVO, Industrade, Hereaus, Orca, Jimco, Sterilsystems, Virobuster, UVtechnik 


