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Zakonodaja na področju kemikalij 
• UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 

SVETA o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter 
zmesi (CLP) 

• Označevanje proizvodov 

• Pravila za pakiranje 

• Seznam usklajenih razvrstitev in označitev nevarnih snovi 

• UREDBA (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH) 

• Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, 
zmesi in izdelkov 

• UREDBA (EU) št. 528/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o 
dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (BPR) 

• Direktiva 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi 
uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil 
 



Alergeni 

- Metilizotiazolinon (MIT), klorometilizotiazolinon (CMIT/MIT) 

- Uporaba: 
- Kozmetika: šamponi, geli za prhanje in mili, balzami, izdelki za vlaženje kože, geli in losjoni za lase, 

barve za lase, kreme… 

- Gospodinjstvo: detergenti, pralni praški 
- Gradbeništvo: premazi, barve, izravnalne mase 

- Dokazan alergijski odziv na obliž z MITom: 
- Pozitivna reakcija: 6.0% (205/3434) 

- Izpostavljenost sveže prepleskanemu prostoru ali detergentom za gospodinjstvo, 
ki vsebujejo izotiazolinon se je pokazala kot: 

- alergije na obrazu; za ušesi in na vratu 

- nekateri bolniki so poročali tudi o težavah z dihanjem 

- Eksperimentalne raziskave so pokazale, da je bila emisija MITa merljiva do 42 dni 

po nanosu barve 

- EU: Spremenjenja razvrstitev – oznaka H317 (piktogram) pri 15 ppm 

- JUB: eliminacija MITa 
 
 
 
 
 

Vir :A. Herman, O. Aerts, L. de Montjoye, I. Tromme, A. Goossens, M. Baeck: Isothiazolinone derivatives and allergic contact dermatitis; JEADV 2019, 33, 267–276 



Alergeni 

- Formaldehid 
- značilno in pogosto onesnaževalo notranjega zraka  
- večina emisij formaldehida v okolje prihaja iz sečninsko-formaldehidnega lepila v 

lesnih izdelkih 
- kratkotrajno in dolgotrajno vdihavanje formaldehida, ki se sprošča iz lesenih 

izdelkov pri ljudeh, zlasti pri otrocih, lahko povzroči bolezni dihal in draženje oči, 
nosu in grla 

- Eliminacija iz prostora: izbira primernih materialov 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vir: Emisije hlapnih in polhlapnih organskih spojin iz gradbenih proizvodov in ocena njihovega vpliva na zdravje (Javno zdravje 2021; 03: 1-9 ) 

 
 



HLAPNE ORGANSKE SPOJINE 
Gradbeni proizvodi v prostor sproščajo onesnaževala, kot so VOCs in SVOCs. 
  

 Hlapne organske spojine (VOC/HOS): snovi, ki imajo visok parni tlak pri sobni 
 temperaturi. To pomeni, da se že pri sobni temperaturi v zraku nahaja veliko število 
 njihovih molekul. V zraku jih zlahka zavohamo.  

 Polhlapne organske spojine (SVOCs): manj hlapne kot VOCs, pri sobni temperaturi jih 
 je v zraku manj in jih ne zavohamo. V notranjih prostorih se povežejo z delci prahu. 
 
-   talne obloge (vinil ali linolej, laminati, parket),  

-   pohištvo iz vezanega lesa, ki vsebujejo lepila,  
- barve in lake,  

- drugi gradbeni materiali in izdelki, ki vsebujejo topila 

http://myplushouse.com/2020/01/28/air-purifying-paint/ 



HLAPNE ORGANSKE SPOJINE 
Svetovna zdravstvena organizacija je že pred leti ugotovila, da hlapne 
organske snovi, ki se sproščajo iz gradbenih materialov vplivajo na kakovost 
notranjega zraka. 

Sproščene organske snovi lahko vplivajo na počutje ljudi v prostoru: 

• imajo moteč vonj,  

• delujejo dražeče na sluznice,  

• povzročajo glavobol, utrujenost, težave s koncentracijo in slabost.  

 

 

 

 

 
Vir: Emisije hlapnih in polhlapnih organskih spojin iz gradbenih proizvodov in ocena njihovega vpliva na zdravje (Javno zdravje 2021; 03: 1-9 ) 



HLAPNE ORGANSKE SPOJINE 

Direktiva 2004/42/ES o 
omejevanju emisij hlapnih 
organskih spojin zaradi 
uporabe organskih topil v 
nekaterih barvah in lakih in 
proizvodih za ličenje vozil 
 Določene mejne vrednosti 
 Označevanje: 

 podkategorija proizvoda in zadevne mejne 
vrednosti VOC v g/l, kot je navedeno v 
Prilogi II; 

 maksimalna vsebnost VOC v g/l proizvoda 
v stanju, pripravljenem za uporabo 

 



EMISIJSKI TEST Eurofins Product Testing A/S 

 ocena vpliva na zdravje 
gradbenih proizvodov v 
notranjih prostorih (emisije 
hlapnih organskih spojin)  

 standard ISO 16000 
 Testna komora 
 Kontrolirana vlaga in 

temperatura 
 Glede na predviden način 

uporabe se upošteva razmerje 
med prebarvano površino in 
volumnom komore 

 Čas testiranja: 28 dni 
 GC/MS 



Razred A+ oz. A za notranje barve 

 A+/A: barve z zelo nizko 
emisijo hlapnih organskih 
komponent v prostor ter okolju 
in uporabniku prijazen izdelek.  

 

 

 

 

 

 Takšno označevanje 
potrošnikom ponuja pregledne 
informacije in lahko predstavlja 
izbirni kriterij za nakup barve 

 Kriteriji pri zidnih barvah: 
 Ne sme vsebovati snovi, ki so 

razvrščene kot zdravhu škodljive 
(CMR, strupene) 

 Določene so mejne vrednosti: 
 pogosto uporabljenih aromatskih 

spojin,  
 aldehidov, 
 formaldehida, 
 izocianatov,  
 stirena,  
 težkih kovin  
 aktivni snovi (biocidi) 

 Skupna količina hlapnih organskih 
komponent 



EU Ecolabel 

 Znak za okolje Evropske unije (Ecolabel) je prostovoljen in 
na tržni osnovi osnovan instrument zagotavljanja varstva 
okolja. Znak odlikuje proizvode oziroma storitve, ki 
zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila 
glede uporabnosti.  

 SKLEP KOMISIJE z dne 28. maja 2014 o določitvi okoljskih 
meril za podelitev znaka EU za okolje za notranje in zunanje 
barve in lake  

 



EU Ecolabel 

MERILA za podelitev znaka EU za 
okolje barvam in lakom: 

1. Belo barvilo in odpornost na mokro 
drgnjenje  

2. Titanov dioksid  

3. Učinkovitost pri uporabi  
(a) Razlivnost  

(b) Odpornost proti vodi  

(c) Oprijemljivost  

(d) Površinska obraba  
(e) Preperevanje  

(f) Prepustnost vodnih hlapov  

(g) Prepustnost tekoče vode  
(h) Odpornost proti plesni  

(i) Zapolnjevanje razpok  

(j) Odpornost na alkalije  

(k) Odpornost proti koroziji  

4. Hlapne in polhlapne organske 
spojine (HOS, PHOS)  

5. Omejevanje nevarnih snovi in zmesi  

(a) Skupne omejitve, ki veljajo za razvrstitve glede 
na nevarnost in opozorilne stavke  

(b) Omejitve, ki veljajo za snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost  

(c) Omejitve, ki veljajo za posebne nevarne snovi  



S pravo izbiro izdelkov, ki jih vgrajujemo v svoj dom, 

ustvarjamo v prostoru ugodno klimo ter tako poskrbimo 

za svoje prijetno bivanje. 



Hvala za 
pozornost. 


