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Spoœród ponad 40 000
zwi¹zków mog¹cych wywo³aæ alergiê, czêœæ
z nich stanowi¹ zwi¹zki
chemiczne stosowane
w materia³ach budowlanych i wykoñczeniowych.
Agnieszka Hass
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CHEMIA
dobra i z³a
ateria³y budowlane dopuszczone
do obrotu na rynku polskim s¹ bezpieczne, o ile œciœle przestrzega siê zaleceñ producenta dotycz¹cych ich eksploatacji i u¿ytkowania. By by³y dopuszczone do obrotu musz¹ spe³niaæ odpowiednie normy bezpieczeñstwa i posiadaæ
Znak Bezpieczeñstwa B lub jego europejski odpowiednik Znak CE, oraz Atest
Pañstwowego Zak³adu Higieny.
Szczególnie istotne jest zagadnienie zagro¿enia zdrowia w wyniku wdychania substancji szkodliwych, emitowanych z mate-

M

ria³ów budowlanych, które stosujemy do
wykañczania wnêtrz. Zw³aszcza, ¿e wiêkszoœæ czasu spêdzamy w domach. Substancje szkodliwe wystêpuj¹ w ró¿nych iloœciach i stê¿eniach w wielu typach materia³ów. Do najczêœciej spotykanych zalicza siê:
toluen, ksylen, formaldehyd, benzen i styren. Chorobotwórcze substancje, przedostaj¹ce siê z materia³ów budowlanych do powietrza, najliczniej i w najwiêkszych stê¿eniach wystêpuj¹ w takich grupach produktów, jak kleje, tworzywa sztuczne, materia³y
izolacyjne, lakiery, lepiki i impregnaty.

Materia³y budowlane zawieraj¹ce
zwi¹zki chemiczne staj¹ siê bezpieczne po
tzw. czasie sezonowania (okresie karencji). Jest to pewien, z góry okreœlony czas,
niezbêdny, by z wyprodukowanego materia³u wydzieli³y siê szkodliwe substancje.
Po jego up³ywie emisja tych zwi¹zków nie
mo¿e przekraczaæ w³aœciwego dla danego
wyrobu wskaŸnika dopuszczalnego stê¿enia. Czas karencji dla poszczególnych
grup materia³owych wynosiæ mo¿e od
3 tygodni (dla emalii) do 9-10 tygodni dla
tworzyw sztucznych, impregnatów, lepików, klejów oraz lakierów.
Uznaje siê, ¿e stê¿enie zwi¹zków organicznych w powietrzu w budynku:
I mniejsze od 100 µg/m3 – nie jest szkodliwe dla zdrowia;
I pomiêdzy 100-3000 µg/m3 – mo¿e byæ
szkodliwe;
I ponad 3000 µg/m3 – jest szkodliwe dla
zdrowia, powoduje, ¿e w powietrzu wyczuwa siê nieprzyjemny zapach.

Zwi¹zki chemiczne
a zdrowie
Szkodliwe zwi¹zki mog¹ siê wydzielaæ (w bardzo ró¿nym stê¿eniu, w zale¿noœci od technologii i procesów produkcyjnych) z tak popularnych materia³ów
budowlanych, jak:
I materia³y drewnopochodne, p³yty pilœniowe i izolacje termiczne (szkodliwa
substancja: formaldehyd);
I niektóre kleje (szkodliwe substancje:
formaldehyd, toluen, fenole);
I ¿ywiczne materia³y posadzkowe (szkodliwe substancje: toluen, styren, butanol, cykloheksan);
I wyroby z PVC (szkodliwe substancje:
toluen, dekan, dwuetyloheksanol).
Najczêœciej w materia³ach wykoñczeniowych wystêpuje toluen, który stosowany jest w:
I 80,0% emalii;
I 62,2% lakierów;
I 55,6% klejów;
I 50,0% farb;
I 38,5% impregnatów;
I 37,0% tworzyw sztucznych;
I 20,8% materia³ów izolacyjnych.
Organizm ludzki jest szczególnie
wra¿liwy na trzy g³ówne grupy substancji
chemicznych:
1. bardzo toksyczne, np. chlor, amoniak,
benzen;
2. o z³o¿onej budowie (s¹ najczêstsz¹
przyczyn¹ nadmiernej wra¿liwoœci)

 Najbardziej bezpieczne s¹ farby wodne,
szczególnie te produkowane specjalnie dla
alergików (fot. Beckers, TBD SA)

Substancje chemiczne w stanie sta³ym na
ogó³ s¹ bezpieczne, dopiero rozpuszczone
uwalniaj¹ toksyczne gazy, które mog¹ powodowaæ uczulenia. Po intensywnym wietrzeniu przestaj¹ dzia³aæ dra¿ni¹co. S¹ jednak
alergicy, którzy mog¹ reagowaæ na zwi¹zki
chemiczne zawarte w materia³ach budowlanych i dekoratorskich przy ka¿dym kontakcie z nimi. Dlatego przed przyst¹pieniem do
prac nale¿y dok³adnie czytaæ ulotki i wybieraæ te wyroby, które s¹ najbardziej neutralne
i w swoim sk³adzie nie zawieraj¹ ¿adnych substancji mog¹cych wywo³aæ alergiê.

czy wymienione wy¿ej zjawiska s¹ bardzo
zagra¿aj¹ce zdrowiu, czy te¿ ma³o szkodliwe, zale¿y od ich natê¿enia, czasu, jaki
cz³owiek spêdza w chorobotwórczym otoczeniu, i indywidualnych predyspozycji
zdrowotnych danej osoby.
Niektóre materia³y stosowane w budownictwie nie powoduj¹ reakcji alergicznych. Jednak przy kontakcie ze skór¹
lub drogami oddechowymi mog¹ byæ
przyczyn¹ objawów chorobowych, gdy¿
dzia³aj¹ na nie wyj¹tkowo dra¿ni¹co.
Substancje dra¿ni¹ce to:
I py³ z papieru œciernego, py³ z we³ny
mineralnej, w³ókno szklane, py³ z tynku, gruzu, py³ powsta³y przy cyklinowaniu pod³óg;
I materia³y toksyczne zawieraj¹ce rozpuszczalniki i emituj¹ce opary (farby,
lakiery, impregnaty, kleje).
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e naturalne substancje roœlinne stosowane do produkcji
materia³ów budowlanych i dekoratorskich s¹ ca³kowicie bezpieczne dla zdrowia. Niestety, nie zawsze jest to prawda.
Wiêkszoœæ alergików, a tak¿e ludzie zdrowi, mog¹ po kontakcie z tak¹ substancj¹
zauwa¿yæ pojawienie siê reakcji chorobowych lub ich wyraŸne nasilenie. Powodem objawów s¹ zawarte w tych materia³ach naturalne rozpuszczalniki organiczne. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na
terpentynê, kalafoniê i olej lniany. Terpentyna i kalafonia nale¿¹ do substancji

Materiały wykończeniowe bezpieczne dla zdrowia, nie wy−
wołujące alergii to: kamień, płytki ceramiczne, marmur, meta−
le, szkło, drewno i korek
np. wêglowodory, takie jak rozpuszczalniki organiczne, aromaty;
3. wydzielaj¹ce szkodliwe opary.
Do podstawowych objawów nadwra¿liwoœci zalicza siê tzw. objawy neurotoksyczne, w tym zmêczenie, nudnoœci, bóle i zawroty g³owy, dra¿liwoœæ, spadek koncentracji, zaburzenia pamiêci, podra¿nienie
b³on œluzowych, zaczerwienienie skóry, objawy typu astmatycznego (ucisk w klatce
piersiowej, dusznoœci, nie¿yty dróg oddechowych, napady kaszlu), bezsennoœæ,
zmniejszon¹ wydajnoœæ wysi³kow¹ (w niektórych przypadkach nawet o 50%), bóle
i os³abienie miêœniowe, a nawet podwy¿szenie temperatury cia³a. Objawy te bardzo
czêsto przybieraj¹ postaæ przewlek³¹. To,

szczególnie czêsto wywo³uj¹cych reakcje
uczuleniowe.
Najczêœciej zwi¹zki chemiczne mog¹ce niekorzystnie wp³ywaæ na samopoczucie lub zdrowie ludzi, a stosowane podczas wykañczania domu, znajduj¹ siê
w farbach, lakierach, klejach, p³ytach
wiórowych.
Farby
Szczególn¹ uwagê alergicy musz¹
zwróciæ na farby . Ich podstawowymi
sk³adnikami s¹ ¿ywice, rozpuszczalniki
oraz barwniki. Dodatkowo do farb, w zale¿noœci od ich przeznaczenia, dodawane s¹
ró¿ne substancje chemiczne; np. farby do
drewna wzbogacane s¹ o œrodki grzybobój-
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cze. Najbardziej bezpieczne dla zdrowia s¹
wodne farby emulsyjne . Ich podstawowym sk³adnikiem s¹ ¿ywice akrylowe, winylowe lub lateksowe, a rozcieñczalnikiem
woda. Alternatyw¹ dla wy¿ej wymienionych farb s¹ coraz rzadziej stosowane, ale
równie¿ bezpieczne dla zdrowia farby klejowe, krzemianowe lub silikonowe. Poniewa¿ na ró¿nego rodzaju alergie i uczulenia
choruje coraz wiêcej doros³ych oraz dzieci,
firmy produkuj¹ce farby wysz³y naprzeciw
ich potrzebom i oferuj¹ specjalne produkty
dla alergików. S¹ to farby wodne, nie zawieraj¹ce ¿adnych substancji uczulaj¹cych.
Spe³niaj¹ restrykcyjne wymogi dotycz¹ce
ochrony przed alergi¹ i maj¹ rekomendacjê
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Najniebezpieczniejsze dla zdrowia
alergików s¹ farby rozpuszczalnikowe,
których rozcieñczalnikiem jest np. benzy-

Farby akrylowe tworz¹ pow³oki bezpieczne dla zdrowia i odporne na rozwój pleœni i grzybów (fot. Dyrup)

Należy szczególnie uważać na:
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Substancja szkodliwa

Pochodzenie

Wp³yw na zdrowie

Stopieñ zagro¿enia

rozpuszczalniki organiczne
(benzen, dwuchloroetan, toluen, ksylen)

farby, lakiery, ¿ywice, politury,
œrodki czyszcz¹ce, kleje, p³yny
do usuwania pow³ok malarskich, œrodki impregnuj¹ce
drewno, œrodki zabezpieczaj¹ce przed wilgoci¹

bóle g³owy, podra¿nienie b³on
œluzowych, zaburzenia uk³adu
nerwowego, uszkodzenia w¹troby i nerek

niebezpieczne

formaldehyd

kleje, lepiki, lakiery, p³yty
paŸdzierzowe i wiórowe, pianki, tapety winylowe, dywany
i wyk³adziny na piance

podra¿nienie b³on œluzowych,
stany zapalne dróg oddechowych, bóle g³owy, dzia³anie
rakotwórcze

niebezpieczny

wêglowodory chlorowane

œrodki grzybobójcze

bóle g³owy, podra¿nienie b³on
œluzowych

niebezpieczne

winyl

tapety winylowe i wyk³adziny
z PVC

bóle g³owy, podra¿nienie b³on
œluzowych

w normalnych warunkach
umiarkowanie niebezpieczny

dwutlenek wêgla (CO2)

urz¹dzenia grzewcze, w tym
kot³y gazowe

bóle g³owy, zawroty, nadciœnienie

w normalnych warunkach nie
jest niebezpieczny

tlenek wêgla (CO)

powietrze atmosferyczne (pojazdy), paleniska, urz¹dzenia
grzewcze

zablokowanie transportu tlenu we krwi, zaburzenia kr¹¿eniowo-oddechowe

w pomieszczeniach zamkniêtych mo¿e doprowadziæ do
œmierci

tlenki azotu (NOx)

urz¹dzenia grzewcze, w tym
kot³y gazowe, dym tytoniowy,
powietrze zewnêtrzne

kaszel, œlinotok, katar, zaburzenia w oddychaniu

niebezpieczne

dwutlenek siarki (SO2)

urz¹dzenia grzewcze, w tym
kot³y gazowe, dym tytoniowy

podra¿nienia b³on œluzowych,
stany zapalne dróg oddechowych i tkanki ³¹cznej, zapalenie oskrzeli, dusznoœæ

w normalnych warunkach nie
jest niebezpieczny
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na lakowa lub inne zwi¹zki organiczne.
Emituj¹ one toksyczne opary nie tylko
podczas malowania, ale równie¿ w d³ugim
czasie po nim, dlatego takie farby nale¿y
zastêpowaæ farbami wodnymi.
P³yty wiórowe
P³yty wiórowe oklejane s¹ ró¿nymi
materia³ami. Fornir sam w sobie nie jest
niebezpieczny, staje siê taki dopiero
w momencie, gdy okleja siê nim np. p³ytê
wiórow¹, z powodu u¿ytych do jej produkcji œrodków chemicznych. Melamina
i warstwy tworzywa sztucznego s³u¿¹ce
do oklejania p³yt wiórowych s¹ Ÿród³em
silnych oparów, zw³aszcza, gdy s¹ nowe.
Czêœæ osób nie toleruje ich nawet po d³ugim wietrzeniu. Specyficzny zapach p³yty
wiórowej mo¿e byæ powodem kaszlu,
chrypki, uporczywych bólów g³owy, a nawet wymiotów.
Lakiery
Niestety, wiêkszoœæ lakierów do pod³óg, drzwi i mebli zawiera szkodliwe rozpuszczalniki. Alergicy powinni unikaæ
kontaktu z nimi, a pomieszczenie, w którym by³y stosowane, nale¿y intensywnie
wietrzyæ. Po d³u¿szym czasie wietrzenia
ich opary nie s¹ wyczuwalne, ale jednak
szkodliwe. Szczególnie niebezpieczne s¹
lakiery chemoutwardzalne i poliuretanowe, wydzielaj¹ one równie¿ izocyjaniany,
które s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ dolegliwoœci nie tylko u alergików, ale równie¿ u ludzi zdrowych. Najlepsze dla alergików s¹
pozbawione rozpuszczalników, szybko
schn¹ce lakiery akrylowe ! rozpuszczane
w wodzie, których opary szybko siê ulatniaj¹.
Najbezpieczniejsze, zalecane do pomieszczeñ, w których przebywaj¹ dzieci
i alergicy s¹ lakiery spe³niaj¹ce warunki
Normy Europejskiej EN 71.3 nazwanej
w skrócie Norm¹ Bezpieczeñstwa Zabawek. Lakiery te tworz¹ pow³okê, która po
utwardzeniu jest ca³kowicie bezpieczna.
Nawet jeœli dzieci podczas zabawy poli¿¹
pod³ogê, nie s¹ nara¿one na dzia³anie
szkodliwych substancji.

Kleje
Niektóre z nich w swoim sk³adzie
maj¹ rozpuszczalniki organiczne, tj. toluen i wêglowodory. Wydzielaj¹ szkodliwe
opary i dlatego najlepiej unikaæ ich stosowania. Wiele klejów, np. do tapet, zawiera
œrodki grzybobójcze czy œrodki hamuj¹ce
rozwój pleœni, a te czêsto wywo³uj¹ reakcje alergiczne. Kleje z ¿ywic epoksydowych, stosowane do wyk³adzin i parkietów, bardzo nieprzyjemnie pachn¹ i, choæ
na ogó³ s¹ dobrze tolerowane, a ich opary
szybko siê ulatniaj¹, zawsze nale¿y zachowaæ œrodki ostro¿noœci i u¿ywaæ rêkawic,
okularów ochronnych oraz maski na
twarz.
We³na mineralna
Wœród materia³ów budowlanych kontrowersje wzbudza³y we³na mineralna
i styropian – materia³y do izolacji œcian,
dachów, fundamentów i stropów. Jak wynika z raportów Œwiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO) i Miêdzynarodowej
Agencji Badañ nad Rakiem (IARC) we³na
mineralna jest bezpieczna zarówno podczas produkcji, monta¿u, jak i póŸniejszego u¿ytkowania ocieplonych ni¹ budynków. Izolacje z we³ny mineralnej s¹ niepalne, izoluj¹ akustycznie, a co najwa¿niejsze przez wiele dziesiêcioleci dobrze
s³u¿¹ mieszkañcom, zatrzymuj¹c ciep³o,
chroni¹c przed ha³asem i ogniem.
W przypadku po¿aru nie wydzielaj¹ toksycznych gazów. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e podczas ciêcia we³na mineralna pyli,

dlatego trzeba zawsze u¿ywaæ odzie¿y
ochronnej, rêkawic, okularów ochronnych oraz maski na usta i nos. Nale¿y
równie¿ pamiêtaæ o odpowiedniej wentylacji pomieszczenia, a po zakoñczeniu
prac dok³adnie umyæ rêce i odkurzyæ
odzie¿.
Styropian
Produkcja, przetwarzanie i stosowanie styropianu nie stanowi zagro¿enia dla
zdrowia czy œrodowiska, przy za³o¿eniu,
¿e stosuje siê w³aœciwe normy postêpowania.
Styropian zawiera oko³o 98% powietrza i 2% polistyrenu. Czynnikiem spieniaj¹cym, stosowanym do wytworzenia
styropianu, jest pentan. Podobnie jak metan, jest on stale wytwarzany w naturalnych procesach zachodz¹cych m.in.
w uk³adzie trawiennym zwierz¹t i podczas beztlenowego rozk³adu materii roœlinnej przez mikroorganizmy. Po uwolnieniu do atmosfery szybko ulega rozk³adowi. Styropian jest bezpieczny dla œrodowiska, nie wydziela truj¹cych substancji, nie pyli, nie wywo³uje alergii. Jest
równie¿ odporny na wilgoæ. Nie jest natomiast odporny na dzia³anie rozpuszczalników organicznych, benzyny, ropy i wysokiej temperatury oraz jest palny. Dlatego nie wolno go stosowaæ z pap¹ smo³ow¹,
lepikiem na zimno lub oleistym impregnatem do drewna, gdy¿ pod ich wp³ywem rozpuszcza siê.
I

! Lakiery wodne podczas wysychania nie emituj¹ szkodliwych oparów (fot. Drewexpol)

Bejce
Wiêkszoœæ preparatów tego rodzaju
zawiera niebezpieczne rozpuszczalniki,
m.in. ciê¿k¹ benzynê. Najlepiej stosowaæ
bezpieczne dla zdrowia bejce wodne, zawieraj¹ce naturalne barwniki roœlinne.
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