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Proizvodnja zidnih barv, premazov in ometov, ki jih za trg proizvaja družba JUB, je podvržena  

zakonodaji s področja kemikalij. Krovni dokument, ki v EU ponuja osnovne smernice in vključuje 

omejitve za izdelke, kot so barve in premazi, je uredba CLP (ES št. 1272/2008). Ta velja za vse 

kemikalije z izjemo kozmetike, zdravil, krme in fitofarmacevtskih sredstev, in je zelo obsežna, saj 

vsebuje že 1500 strani. Uredba upošteva razvrščanje in označevanje proizvodov, vključuje pa tudi 

pravila za pakiranje snovi ter zmesi in seznam usklajenih razvrstitev in označitev nevarnih snovi. 

Proizvajalcem določa okvirje glede razvrstitve snovi, ki so zdravju škodljive, so celo rakotvorne ali pa 

povzročajo občutljivost pri njihovi uporabi. Uredba tudi določa, kako je treba opremiti embalažo s 

tehničnimi podatki. 

Druga pomembna je uredba REACH (ES št. 1907/2006), ki vključuje zahteve glede izdelkov, ki  

vsebujejo rakotvorne, reprotoksične in mutagene  snovi,  s katerimi lahko ravnajo le poklicni izvajalci, 

niso pa namenjeni končnim uporabnikom oz. široki potrošnji. Uredba o registraciji, evalvaciji, 

avtorizaciji in omejevanju kemikalij ki podaja  okvirje za omejitve proizvodnje, dajanja v promet in 

uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov. 

Poleg omenjenih je na področju kemikalij potrebno upoštevati še druge pomembne uredbe. Ena od 

teh je tudi uredba BPR o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (EU št. 528/2012). 

Omejitve zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih prinaša Direktiva o omejevanju 

emisij hlapnih organskih spojin (HOS) (2004/42/ES). 



Alergeni pri ljudeh sprožijo neželene reakcije imunskega sistema zaradi preobčutljivosti na določene 

snovi, s katero pride oseba v stik. Alergijske reakcije lahko povzročajo tudi konzervansi, ki se za 

njihovo daljšo trajnost uporabljajo v različnih izdelkih. Med njimi sta tudi konzervansa 

metilizotiazolinon (MIT) in klormetilizotiazolin (CMIT/MIT), ki se običajno uporabljata v kozmetiki 

(šamponi, geli za prhanje in mila, balzami, izdelki za vlaženje kože, geli in losjoni za lase, barve za 

lase, kreme), v gospodinjstvih (detergenti, pralni praški) ter tudi v gradbeništvu (premazi, barve, 

izravnalne mase), kjer se z uporabo daljša rok njihove uporabe. V eni od izvedenih raziskav, s katero 

so preverjali občutljivost na alergene, so ugotovili, da je bilo med populacijo 6 % takih, kjer je 

testiranje z MIT-obliži pokazalo reakcije v obliki srbečice, izpuščajev, kihanja in kašljanja. 

Izpostavljenost sveže prepleskanemu prostoru in detergentom za gospodinjstvo, ki vsebujejo 

izotiazolinon, so se izražale kot alergije na obrazu (za ušesi in na vratu), nekateri pa so poročali tudi o 

težavah z dihanjem. Eksperimentalne raziskave so pokazale, da je bila emisija MIT-a merljiva do 42 

dni po nanosu barve. Zato je Evropska komisija v lanskem letu določila omejitev uporabe MIT, ki ob 

koncentraciji 15 ppm pri izdelku zahteva obvezno označevanje s piktogramom. Seveda je odločitev, 

ali bo te snovi uporabljal v svojih izdelkih, izključno v domeni proizvajalca. V JUB-u so skladno s 

smernicami EU in v skrbi za uporabnika sprejeli strateško odločitev in iz svojih proizvodov izločili 

konzervanse (MIT-Free). 

Med bolj poznanimi alergeni je tudi formaldehid, ki ga v notranje prostore najpogosteje vnašamo z 

novim pohištvom. Kot onesnaževalo notranjega zraka, ki zaradi zdravju škodljivih emisij zahteva 

večjo pogostost prezračevanja prostorov, formaldehid pri ljudeh in zlasti pri otrocih povzroča 

številne neželene reakcije. Kratkotrajno in dolgotrajno vdihavanje formaldehida, ki se sprošča iz 

lesenih izdelkov, lahko povzroči bolezni dihal in draženje oči, nosu in grla. Ena od možnosti, kako 

omiliti ali odpraviti vplive formaldehida v prostoru, je tudi uporaba barve JUPOL Clima control, ki 

vsebuje amid in nase veže formaldehid. V 1 mesecu barva JUPOL Clima control veže iz zraka v 

povprečju 83 μg na m² vsako uro. Barva JUPOL Clima control po 28 dneh še vedno odstrani 80 % 

formaldehida v prostoru. 

Gradbeni materiali v prostor spuščajo tudi onesnaževala, ki jih z mednarodnima kraticama 

označujemo kot VOCs in SVOCs. Hlapne organske spojine (VOC/HOS) so snovi, ki imajo visok parni 

tlak pri sobni temperaturi, kar pomeni, da se že pri sobni temperaturi v zraku nahaja veliko število 

njihovih molekul. V zraku jih zlahka zavohamo. Polhlapne organske spojine (SVOCs) so manj hlapne 

kot VOCs, pri sobni temperaturi jih je manj in jih tudi ne zavohamo, v notranjih prostorih se povežejo 

z delci prahu. Najdemo jih v talnih oblogah, kot so vinil ali linolej, laminati ter parket, v pohištvu iz 

vezanega lesa, ki vsebuje lepila, v barvah in lakih ter drugih gradbenih materialih in izdelkih, ki 

vsebujejo topila. Svetovna zdravstvena organizacija WHO je že pred leti ugotovila, da HOS, ki se 

sproščajo iz gradbenih materialov, vplivajo na kakovost notranjega zraka. Sproščene hlapne 

organske snovi lahko vplivajo na počutje ljudi v prostoru, saj imajo moteč vonj in dražeče delujejo na 

sluznico, povzročajo pa tudi glavobol, utrujenost, slabost in težave s koncentracijo. Direktiva 

2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) zaradi uporabe organskih topil v 

nekaterih barvah in lakih zato določa mejne vrednosti ter predpisuje ustrezno označevanje 

izdelkov. Mejne vrednosti VOC v gramih na liter so določene tako za izdelke na vodni osnovi kot tudi 

za izdelke na osnovi topil. Pri barvah, ki so izdelane na vodni osnovi, je kakovost notranjega zraka z 

manj vsebnosti hlapnih organskih snovi v prostorih bistveno drugačna.   

Za vse emisije hlapnih organskih spojin obstajajo emisijski testi, ki  proizvajalcem ponujajo standarde 

in certifikate, ki jih lahko navajajo na proizvodih. Ti namreč vsebujejo ocene vpliva izdelkov za 

notranje prostore na zdravje uporabnikov. Dansko podjetje Eurofins je zbralo vse zahteve različnih 

certificiranj na enem mestu (Eurofins Product Testing A/S) in po standardu ISO 16000 razvrstilo 



proizvode po razredih. Testiranje izdelkov, kot so barve in premazi, poteka v testnih komorah ob 

kontrolirani vlagi in temperaturi glede na predviden način uporabe izdelka (upoštevaje razmerje med 

prebarvano površino in volumnom komore). Izdelek v komorah spremljajo 28 dni in če ustreza 

zahtevam, ga na podlagi rezultatov zatem uvrstijo v kategorijo AirComfort. Francoski standard za 

gradbene proizvode razvršča proizvode  po razredih A, B ali C. Tako za notranje barve velja, da v 

razred A+ ali A sodijo tiste z najnižjimi emisijami hlapnih organskih komponent v prostoru, kar 

pomeni, da gre za okolju in uporabniku prijazne izdelke. Takšno označevanje potrošnikom ponuja 

pregledne informacije in lahko predstavlja izbran kriterij za nakup barve. Pri vseh standardih so 

kriteriji pri zidnih barvah, da izdelek ne sme vsebovati snovi, ki so razvrščene kot zdravju škodljive 

(CMR, strupene), določene pa so mejne vrednosti pogosto uporabljenih aromatskih spojin, 

aldehidov, formaldehida, izocianatov, stirena, težkih kovin in aktivnih snovi (biocidi) ter mejne 

vrednosti skupne količine hlapnih organskih komponent.  

Okoljska marjetica (Ecolabel) je znak zagotavljanja varstva okolja, ki odlikuje proizvode in storitve, ki 

v EU zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter izpolnjujejo visoka merila glede uporabnosti. 

Presoje izdelkov, kot so notranje in zunanje barve ter laki, temeljijo na okoljskih merilih, ki jih je EK 

sprejela 28. 5. 2014, proizvajalec pa se za njihovo izpolnjevanje in pridobitev znaka odloča 

prostovoljno. Z njimi tako v EU preverjajo vsebnost belega barvila, odpornost na mokro drgnjenje in 

vsebnost titanovega dioksida, učinkovitost izdelka pri njegovi uporabi (razlivnost, odpornost proti 

vodi, oprijemljivost, površinska obraba, preperevanje, prepustnost vodnih hlapov in tekoče vode, 

odpornost proti plesni, zapolnjevanje razpok, odpornost na alkalije in odpornost proti koroziji). Poleg 

navedenega preverjajo še vsebnost hlapnih in polhlapnih organskih spojin (HOS, PHOS) ter vsebnosti 

nevarnih snovi in zmesi, ki so podvržene omejitvam (skupne omejitve, ki veljajo za razvrstitve glede 

na nevarnost in opozorilne stavke, omejitve, ki veljajo za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost ter 

omejitve, ki veljajo za posebne nevarne snovi).  

Uporabniki imajo tako pri svojih odločitvah, katere izdelke bodo vgradili ali uporabili v svojih 

domovih, na voljo že vrsto uporabnih informacij in kazalnikov, ki jim lahko izdatno pomagajo pri 

izbiri kakovostnih in trajnostnih izdelkov, s katerimi si lahko v prostoru ustvarijo ugodno klimo ter 

tako poskrbijo za svoje prijetno bivanje. 

 


