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Kemifri lejligheder i Dallas
Patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) rejser til Dallas, Texas, fra hele Nordamerika for
at blive behandlet. Imens opholder mange af dem sig i kemifri lejligheder, og nogle rejser aldrig hjem
igen, fordi disse lejligheder giver dem færre symptomer
I Dallas, Texas, er der en række læger, der specialiserer sig i MCS-patienter. I den forbindelse er der blevet bygget
18 kemifri lejligheder, fordi hoteller er uegnede for de hårdest ramte MCS'ere.
Boligprojektet hedder Regina Caeli Environmental Condos og omfatter 18 nyrenoverede lejligheder.
Hver lejlighed har direkte udgang til det fri, så gæster ikke kan forurene luften i fælles korridorer. Lejligheder
deler et vaskerum med strikse regler for, hvilke vaskeprodukter der må bruges, så luften holdes fri for
tørretumblerlugt, og tøjet ikke bliver kontamineret af den forrige brugers vaske- og skyllemidler.
Renoveringen var gennemgribende med udskiftning af alle vægge, lofter og gulve i hver lejlighed. Gulvene blev
dækket af klinker med en speciel fugemasse uden tilsætningsstoffer. Vægge og lofter fik nye gipsplader, der
blev forseglet med en særlig maling, der tillader vanddampe at passere, men tilbageholder de fleste kemiske
dampe. For at malinglugten kunne komme ud, blev hver lejlighed skiftevis opvarmet til omkring 35 graders
varme i nogle timer, efterfulgt af udluftning og så en times ozonbehandling. Dette blev gentaget, indtil det var
duftfrit.
Bygningen har været en succes i alle de 9 år, den har været åben. Den længstboende lejer har boet der i 8 år.
Læs mere
Side 26 i MCSinfo juni 2011 – skrevet af civilingeniør Steen Hviid, der selv har MCS
www.safehousingdallas.com
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Fakta om MCS:

MCS står for Multiple Chemical Sensitivity (MCS) – direkte oversat ’mangeartet kemisk overfølsomhed’ – i daglig tale ”duft- og
kemikalieoverfølsomhed” eller MCS. MCS-symptomer er bl.a. irritation i øjne, næse og luftveje, svimmelhed, hovedpine,
vejtrækningsbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, kløe og udslæt, ledsmerter og hjertebanken. MCS’ere bliver syge af
kemiske stoffer i mængder, der ligger langt under de fastsatte grænseværdier. MCS’ere reagerer altså kraftigt på dufte og kemiske
stoffer, som andre knap mærker. Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed forsker i MCS. Centret ledes af cand.scient.san.,
ph.d. Sine Skovbjerg, tlf. 39 77 73 04, sinsko01@geh.regionh.dk, www.mcsvidencenter.dk
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– for et duftfrit offentligt rum

