KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ
WYROBY ZAWIERAJĄCE LOTNE
ZWIĄZKI ORGANICZNE

INFORMACJE OGÓLNE
Lotne związki organiczne (LZO) to grupa związków organicznych,
które przechodzą w postać pary lub gazu a tym samym
stosunkowo łatwo uwalniają się do środowiska; związki te (np.
aceton, toluen, benzen, związki zawierające chlor) są powszechnie
stosowane np. w farbach, lakierach.
Jak w przypadku każdej substancji chemicznej, obecność
LZO w powietrzu nie jest obojętna dla środowiska. W obrocie
mogą być tylko takie produkty, w których nie jest przekroczona
maksymalna zawartość LZO, określona w przepisach1.
Jednym z organów kontrolujących produkty zawierające LZO
jest Inspekcja Handlowa2, do której zadań należy kontrola
farb i lakierów przeznaczonych do malowania budynków i
ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz
związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji (nie
będące wyrobami budowlanymi) oraz mieszanin do odnawiania
pojazdów oferowanych przez importerów oraz w sprzedaży
hurtowej i detalicznej.
1. Dopuszczalne wartości określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016
r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów
wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami
konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1353).
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706).
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Zgodnie z Planem Kontroli Inspekcji Handlowej na rok 2020,
Inspekcja Handlowa przeprowadziła w III kwartale 2020 r.
kontrolę, której celem było sprawdzenie zakresu informacji
zamieszczanych na etykietach ww. produktów, sprawdzenie
dokumentów udostępnionych przez kontrolowany podmiot,
potwierdzających przestrzeganie wymagań w zakresie
maksymalnej zawartości LZO oraz weryfikacja rzeczywistej
zawartości LZO poprzez badania laboratoryjne
w tym zakresie.
Łącznie kontrolą objęto 63 przedsiębiorców, w tym w:
• 39 sklepów detalicznych,
• 13 hurtowni,
• 11 dużych sieci handlowych.
Nieprawidłowości stwierdzono u 8 przedsiębiorców, w tym w:
• 4 sklepach detalicznych,
• 3 hurtowniach,
• 1 dużej sieci handlowej.
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liczba podmiotów skontrolowanych
liczba podmiotów, w których stwierdzono
nieprawidłowości

Sprawdzono łącznie 222 partie, z czego z powodu różnego rodzaju
nieprawidłowości zakwestionowano 12 partii (5,4 proc. badanych).
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STWIERDZONE
NIEPRAWIDŁOWOŚCI
OZNAKOWANIE
Inspektorzy ocenili oznakowanie 222 partii produktów, kwestionując
9 partii (w tym farby do malowania ścian i sufitów, farby do gruntowania,
lakier do elementów wykończeniowych i bejcę cienkopowłokową do
wnętrz i na zewnątrz), z uwagi na:

•
•
•
•
•

podanie błędnej podkategorii produktu,
zastosowanie skrótu w języku angielskim VOC, podczas gdy na
etykietach produktów umieszcza się skrót w języku polskim, tj. LZO,
wskazanie nieprawidłowej jednostki w określeniu zawartości LZO
np. w g/dm3,
nieuwidocznienie lub uwidocznienie niewłaściwej informacji
o dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO,
nieuwidocznienie lub uwidocznienie niewłaściwej informacji
o maksymalnej zawartości LZO, w produkcie gotowym do użytku.

O zastrzeżeniach poinformowano producentów
zakwestionowanych produktów.
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Zweryfikowano również oznaczenia uwidocznione na etykietach na
podstawie przepisów z dokumentacją przedłożoną w toku kontroli
- zdecydowana większość ocenianych partii spełniała obowiązujące
wymagania, a informacje uwidaczniane na etykietach były spójne z
zawartymi w przedstawionej dokumentacji. Jedynie w 2 przypadkach
stwierdzono rozbieżność między kartami charakterystyki, a danymi
podanymi na opakowaniu i w karcie technicznej.

STWIERDZONE
NIEPRAWIDŁOWOŚCI
BADANIA LABORATORYJNE
Do badań laboratoryjnych pobrano 29 partii różnego rodzaju
farb i lakierów przeznaczonych do malowania budynków i ich
elementów wykończeniowych (z wyłączeniem farb i lakierów
w aerozolu).
Zakwestionowano 3 partie wyrobów, tj.:

•

•

•
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farbę emulsyjną lateksową – z uwagi na niezgodność z
deklaracją – w wyniku badań stwierdzono zawartość LZO na
poziomie 7,5 g/l, natomiast z etykiety wynikało, że zawiera
ona maks. 5 g/l;
farbę kolorową odporną na zmywanie, ściany i sufity – z
uwagi na niezgodność z deklaracją – w wyniku badań
stwierdzono zawartość LZO na poziomie 18,4 g/l, natomiast
z etykiety wynikało, że zawiera ona maks. 1 g/l;
farbę gruntującą do ścian i sufitów - z uwagi na niezgodność
z deklaracją – w wyniku badań stwierdzono zawartość LZO
na poziomie 6 g/l, natomiast z etykiety wynikało, że zawiera
ona maks. 1,5 g/l;

WAŻNE! Zawartość LZO w żadnej z kwestionowanych
farb nie przekroczyła maksymalnej dopuszczalnej
zawartości LZO, tj. 30 g/l, określonej przepisami.
Przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania polegające na
usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu,
a o stwierdzonych niezgodnościach poinformowano
producentów kwestionowanych farb.

