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Kohde 1. Koulukohde Lund, Ruotsi.  

70-luvulla rakennetulla koululla oli pitkä historia sisäilmasta tehdyistä vali-
tuksista niin oppilaiden kuin henkilökunnankin osalta. cTrap tuotteen pro-
totyyppiä asennettiin kohteessa noin 30 m2 kokoiseen luokkatilaan. Tuote 
asennettiin suoraan olemassa olevan PVC muovimaton päälle. Asennuksen 
jälkeen kohteesta otettiin ilmanäytteet Tenax TA putkilla sekä itse tuottees-
ta otettiin koepaloja, joista tutkittiin tuotteen varastointikykyä. 

 

Kohteesta saadut tulokset on esitetty taulukossa 1. 2-Etyyli-1-Heksanolin 
määrä ilmassa laski tasosta 6-7 µg/m³ tasolle 2 µg/m³.  

cTrap tuotteesta otetuista koepaloista käy ilmi, että pitoisuus kasvoi asen-
nushetken 0 µg/m³ määrästä 280.3 µg/m³ määrään 13 kk aikana. Ilmasta 
mitattu TVOC arvo vaihteli välillä 58 µg/m³ - 127 µg/m³ 

 

Taulukko 1. Ruotsalaisesta koulusta mitattu 2-Etyyli-1-Heksanoli pitoisuudet 
ilmasta ja cTrap:iin adsopoitunut määrä. 

 

 

Kohde 2. Koulukohde Suomi.  

60-luvulla rakennetussa koulussa  asennettiin cTrap tuotetta kahden 
luokkahuoneen sekä opettajainhuoneen lattioihin sekä yhteen kosteus-
vaurion kärsineeseen päätyseinään. Lattiasta otettiin myöhemmin Flec 
näytteet yhdestä korjatusta luokasta sekä korjaamattomasta naapuriluo-
kasta.  Tulokset esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Suomalaisesta kouolukohteesta mitatut Flec tulokset cTrap 
tuottella korjatusta lattiasta luokasta A ja korjaamattomasta naapuri-
luokasta B. 

         
Flec mittaustulokset          

  Luokka A korjauksen jälkeen Luokka B ennen korjausta 
Näytetilavuus m3 0,0015   0,00195   
Pinta-ala m2 0,0177   0,0177   
Aika h 0,333   0,333   

Yhteensä 0,36 µg/m2h 133,31 µg/m2h 
          
Alkaanit yht   <0,3   85,73 
suoraketjuiset ja haaroittuneet 
hiilivedyt.   <0,3   80,3 
Rengasrakenteiset hiilivedyt   <0,3   5,44 
          
Alkoholit malliaineena 0,36 malliaineena 12,12 
2-Etyyli-1-heksanoli 0 0,36 10 9,91 
Butanoli   <0,3   0,59 
Muita   <0,3   1,62 
          
Aromaattiset yhd.   <0,3   34,62 
1,3,5-Trimetyylibentseeni   <0,3   0,61 
Alkyylibentseenejä muita   <0,3   31,07 
          

Karbonyylit   <0,3   0,84 

Bentsaldehydit   <0,3   0,84 

 

Kohde 3. Kesämökki Ruotsi. 

Tutkimuskohde on vuonna - 1964 valmistunut kesämökkirakennus jossa huono sisäil-
ma. Häiritsevän hajun epäiltiin johtuvan kloorianisoli- ja kloorifenolipäästöistä, joita 
on aiemmin käytetty mm. puumateriaalien suoja- ja kyllästysaineissa. Kohteen ma-
kuuhuoneen sisäseinät ja katto verhoiltiin cTrap tuotteella. Olohuone jätettiin alku-
peräisen kaltaiseksi. Ilmanäytteitä otettiin rinnan huoneissa pumpaten ilmaa adsor-
bentin läpi. Saadut näytteet analysoitiin kaasukromatografi-massaspektrometrilla.  
 

Kohteesta tehtyjen mittausten tulokset on esitetty taulukossa 3. Vertaamalla makuu-
huoneen ja olohuoneen tuloksia voidaan todeta cTrapin vähentäneen tiettyjä kloo-
rianinsoli ja kloorifenoli pitoisuuksia 87 – 96 %. 
 

 

 

 

Taulukko 3. Ruotsalaisesta kesämökistä saadut mittaustulokset µg/m³ 

 

Yhdiste Olohuone Makuuhuone 

2,6-dikloorianinsoli <0,00092 <0,00091 

2,4,6-trikloorianinsoli 0,0049 <0,0018 

2,4,6-trikloorifenoli <0,00092 <0,00091 

2,4,5-trikloorifenoli <0,0018 <0,0018 

2,3,5- ja 2,3,6 trikloorianinsoli <0,0018 <0,0018 

2,3,4,6- ja 2,3,5,6-tetrakloorianinsoli <0,00092 <0,0018 

2,3,4,6-tetrakloorifenoli 0,14 0,0094 

2,3,4,5- ja 2,3,5,6-tetrakloorifenoli 0,0068 <0,00091 

2,3,4,5-tetrakloorianinsoli <0,00046 <0,00046 

pentakloorianinsoli 0,0081 0,00091 

cTrap tuote on kehitetty pysäyttämään ja sitomaan itseensä pintaemissioita ollen samalla lähes täysin avoin vesihöyryn kululle. Tuotetta on asennettu mm. 

kohteisiin joissa on oltu tyytymättömiä sisäilman laatuun. Tyypillisimmin huono sisäilmanlaatu johtuu muovimattojen sekä mattoliimojen hajoamis-

tuotteista, mutta tuotetta on käytetty myös kohteissa, joissa on havaittu hajuhaittoja sekä mikrobivaurioita kosteusvaurioituneiden rakenteiden, että puun-

suoja-aineiden johdosta.  

http://ctrap.se/fi 

Aika 
TVOC 

[µg/m³] 

2-Etyyli-1-heksanoli 

Pitoisuus ilmassa [µg/m³] 

Adsorpoitunut 
määrä 

[µg/g] 

Ennen cTrap asennusta 127 6 0 

1 vko asennuksen  

jälkeen 
95 7 17.0 

2 kk asennuksen  

jälkeen 
72 2 68.6 

8 kk asennuksen  

jälkeen 
119 2 150.6 

13 kk asennuksen  

jälkeen 
58 2 280.3 
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