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Vsaka stenska površina, še zlasti v stanovanjskih prostorih, lahko predstavlja potencialno življenjsko 

okolje za rast določenega nabora mikroorganizmov. Ti se lahko na stenah ali na steklenih okenskih 

površinah le zadržujejo, medtem ko za svojo rast in razmnoževanje potrebujejo hranila, ki jih črpajo 

iz vode. Ugodne pogoje za njihovo razraščanje na stenskih površinah omogoča prisotnost vode v 

kapljevinski obliki, torej povečana zračna vlažnost, površinska kondenzacija, kapilarni vlek iz tal v 

primeru neustrezne hidroizolacije ali celo zamakanje instalacije. Na teh mestih pojav madežev na 

stenah praviloma pomeni tudi vsebnost mikroorganizmov, ki v notranjost prodrejo z zunanjih 

površin. Plesni so vseprisotne v okolju in ključno prispevajo h kroženju hranil, hkrati pa lahko 

predstavljajo tudi tveganje za zdravje ljudi in živali. Med takimi so spore plesni, ki jih proizvajajo glive 

iz rodu aspergilov (Aspergillus flavus). Te izločajo aflatoksin in pri ljudeh povzročajo zdravstvene 

težave, saj lahko v organizem preidejo tudi preko okuženih sten. Njihovo mikrobno delovanje na 

stenah preprečujejo biocidna sredstva, ki onemogočajo njihovo razraščanje in jih uničujejo. 

 

 

Kje tiči težava? Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je kar pri 30 % stavb grajeno 

okolje nezdravo, kar izraža sindrom bolnih stavb (SBS). Z njim so namreč povezani številni neprijetni 

in nespecifični zdravstveni problemi ljudi v času njihovega zadrževanja v notranjih prostorih, kot so 

glavoboli in slabo počutje, zato je poznavanje dejavnikov tveganja in njihovega medsebojnega 

delovanja izjemno pomembno.  



Stavbe s sindrom SBS so lahko nove, stare ali prenovljene, nepojasnjeno slabo počutje, ki izzveni ko 

prostore zapustimo, pa lahko povzročajo neprimerni materiali, neustrezni prezračevalni sistemi, 

neprimerna osvetljenost in drugi fizikalni, kemijski, biološki in psihološki dejavniki.  

Pri bivanju v takih stavbah se nepojasnjeno slabo počutje pri posameznikih izraža različno. Vzrok 

slabšanja stanja je izključno posledica prisotnosti onesnaževal v zaprtih prostorih, ki povzročajo slabo 

kakovost zraka. Ključni parametri so visoka vlaga, visoka koncentracija CO₂ zaradi neustreznega 

zračenja, prisotnost hlapnih organskih snovi (HOS) in drugih toksičnih snovi, ki jih v prostore 

vnašamo z novim pohištvom ali talnimi oblogami, ter biološki dejavniki, kot so plesni, ki toksine 

izločajo preko svojih spor. Teh težav se moramo zavedati in znati tudi primerno ukrepati. 

Veliko zdravstvenih težav, kot so kihanje, suha ali pekoča sluznica, draženje oči in nosu, zaspanost, 

glavoboli ali težko dihanje in tiščanje v prsih namreč pogosto zmotno pripisujemo alergijam, artritisu, 

prehladom in drugim bolezenskim simptomom. Za večino ljudi so zagotovo neprijetne, zato je treba 

prvenstveno poskrbeti za kakovost notranjega zraka in za ustrezno zaščito notranjih površin.  

  

Načinov zaščite stenskih površin za preprečevanje onesnaženja notranjih prostorov je več. Za 

preprečevanje okuženja ali kontaminacije je zelo priročna uporaba dezinfekcijskih sredstev (PT2) 

oziroma razkužil, seveda ob pogoju, da je zagotovljena možnost pranja in čiščenja površin. Izdelki 

morajo tako zagotavljati odpornost, skladno s standardom ISO 2812-4.2007. Drugi način predstavlja 

uporaba tretiranih proizvodovv (PT7) za uporabo v notranjih prostorih, kot so barve, ki vsebujejo 

zaščito filma pred mikroorganizmi, kar pokrivata dva standarda, EN15457 za plesni in/ali ISO22196 za 

bakterije. Zaščito sten omogočajo tudi proizvodi za zaščito gradbenega materiala (PT10), in sicer po 

obeh že omenjenih standardih za plesni in bakterije (EN15457 in/ali ISO22196) ter opcijsko dodatna 

testiranja učinkovitosti na biološke dejavnike, kot so glive kvasovke ali virusi (ISO21702).  

O tem, kaj bomo dejansko uporabili, je odvisno od tega, kaj želimo doseči. Uporaba barv s 

protimikrobnimi lastnostmi ali barv, odpornih na mikrobe, ni vedno potrebna, zagotovo pa jo je 

smiselno uporabiti tam, kjer so površine lahko potencialni vir za širjenje okužb. V primerih, ko je vir 

okužbe stene onesnažilo v obliki krvi, madežev hrane ali pijače ter telesnih izločkov, bo primerna  

dezinfekcija stene, čiščenje stenskih površin pa mora omogočati kakovostna zidna barva, sicer jo 

lahko med postopkom razkuževanja s stene odstranimo. Pri zahtevah, da stenska površina ne 

predstavlja možnega vira okužbe ljudi, živil in drugih dobrin, je potreba po uporabi biocidnih 

pripravkov neobhodna. Biocidne proizvode v EU pokrivata direktiva BPD in uredba BPR, proizvajalci 

oz. dobavitelji pa morajo na tej osnovi izpolnjevati tudi ustrezne informacije o vsebnosti teh aktivnih 

snovi v izdelkih. Člen 95 v uredbi opredeljuje, kdo v EU je lahko uvrščen na seznam dobaviteljev 

proizvodov ali dobaviteljev aktivnih snovi. Za nosilce protimikrobne učinkovitosti barv, ki zagotavljajo 



dolgotrajen učinek ter stabilnost in topnost v vodi ob upoštevanju vplivov na okolje, je treba torej 

upoštevati oba pogoja. Delovanje aktivnih snovi je bodisi fizikalno-kemično (netarčno specifično) 

bodisi biokemično (tarčno specifično). V aktualni zdravstveni epidemiji pa imamo opravka z virusom 

SARS-CoV-2. Virus ni metabolno aktiven, zato je skladno s standardom ISO 21702, ki opisuje 

kvantitativno učinkovitost proti virusom na plastičnih in drugih neporoznih površinah, nabor 

učinkovin omejen.  

Tako ZDA kot EU ne priznavata klasifikacije premazov, primernih za uporabo v notranjih prostorih 

kot medij, ki bi jih lahko napadel virus, škodljiv zdravju ljudi, pač pa le kot antimikrobne barve z 

dodatnimi lastnostmi. Proizvajalce to, kako potrošnikom korektno predstaviti učinek barv na znižanje 

koncentracije virusov v realnem času in v standardnih sobnih pogojih, postavlja v težak položaj. 

Glavnina tovrstnih izdelkov, skladnih s tem standardom, je že prisotnih na tržišču. Tako so na voljo že  

obstoječi izdelki, ki so bili naknadno testirani na novi virus, in tudi namenski izdelki, ki na specifičnih 

površinah zmanjšajo verjetnost prenosa virusa, pri čemer je učinek vezan na prebarvano površino. V 

družbi JUB so zato izvedli tudi testiranje učinka barve na znižanje koncentracije virusa, ki ga je v 

svojih laboratorijih potrdila tudi ugledna tuja institucija.  

Pri zaščiti sten je torej ključno, na kakšen način želimo stene zaščititi pred mikroorganizmi, da bi 

preprečevali prenos okužb. Treba je preveriti in prepoznati, kateri so tarčni organizmi, katerih 

razmnoževanje želimo preprečiti (bakterije, plesni, virusi), zatem pa pripraviti ustrezen nabor 

izdelkov, ki jih bomo uporabili.  

Biocide uporabljate varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu. 

 

 


