
VEGYI ANYAG HÍRLEVÉL
LEVEGŐ MUNKACSOPORT, 2012. október

Kiadvány a környezetkímélő lakásfelújításról

Elkészült  a  Levegő  Munkacsoport  környezettudatos  lakásfelújítással  foglalkozó
tájékoztató kiadványa.

Programajánló: Konferencia a beltéri légszennyezésről
A Levegő Munkacsoport és a Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézete a beltéri
légszennyezésről szóló konferenciát szervez december 18-ára Veszprémbe.

A szilárd  tüzelőanyagok  növelik  a  daganatos  megbetegedések  kialakulásának
esélyét

Egy hazai  szakértők  részvételével  végzett  nemzetközi  kutatás  szerint  szén-,  illetve
fatüzelés  esetén a  lakásokban jelentkező légszennyezés hatására megemelkedik  a
szájüreg, a garat, illetve a nyelőcső daganatos megbetegedésének esélye.

Erősen szennyezett a levegő a kaliforniai óvodákban

Negyven óvoda és bölcsőde beltéri levegőminőségét értékelték Kaliforniában. A mérési
adatok alapján a biztonságosnak tartott értéknél az intézmények 87 százalékában volt
magasabb a formaldehid koncentrációja.

Konferencia a hormonhatású mesterséges anyagokról

Nemzetközi  konferenciát  rendeztek  a  mesterséges  hormonhatású  anyagokról
Nairobiban.

Megfelelő padlóburkolattal kevesebb méreg kerül a szervezetünkbe

Egy,  az  egészségügy  biztonságosságáért  küzdő  szervezet  tanulmányt  készített  a
kórházakban használható padlóburkolóanyagokról, azokat környezeti és egészségügyi
szempontból értékelve.

Kiadvány a környezetkímélő lakásfelújításról

A Levegő Munkacsoport Ne csak szép legyen! címmel lakossági tájékoztató kiadványt
készített  a  fenntartható  lakásfelújításról.  A  Négy  fal  között  –  egészségesen projekt
keretében  megjelentetett  tájékoztató  közérthetően  foglalja  össze  a  beltéri



légszennyezéssel kapcsolatos problémákat és a szennyező forrásokat.
Az érdeklődők információt nyerhetnek az egyes építő- és burkolóanyagok, valamint a
fontosabb  lakberendezési  tárgyak  a  beltéri  levegőminőségre  és  a  környezetre
gyakorolt hatásáról. Az általános felújítási és életviteli tanácsok mellett a szellőztetés
fontosságáról  és  az  ökocimkékről  is  olvashatnak  az  érdeklődők  a  Levegő
Munkacsoport honlapján elérhető kiadványból:
http://levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/felujitas1.pdf
(Levegő Munkacsoport)

Programajánló: Konferencia a beltéri légszennyezésről
A Levegő  Munkacsoport  beltéri  légszennyezéssel  foglalkozó  projektje  keretében  a
Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézetével együttműködve szakmai konferenciát
szervez december 18-ára Veszprémbe.
Az  ingyenes  rendezvényen  az  érdeklődők  megismerhetik  a  belső  terekben  lévő
szennyező  anyagok  mérési  lehetőségeit,  jelenlétük  mértékét  és  kockázatait.  Az
előadók  között  civil  szervezetek,  a  tudományos  élet  és  a  környezet-  és  egészség
védelmével foglalkozó állami intézmények képviselői is jelen lesznek.
A konferencia résztvevői megkapják a Levegő Munkacsoport beltéri légszennyezéssel
foglalkozó tájékoztató kiadványait.
A  rendezvény  programterve  itt  érhető  el:
http://levego.hu/esemenyek/konferencia_a_belteri_legszennyezesrol
(Levegő Munkacsoport)

A szilárd  tüzelőanyagok  növelik  a  daganatos  megbetegedések  kialakulásának
esélyét

A hazai  Országos  Környezet-egészségügyi  Intézet  részvételével  vizsgálták,  hogyan
befolyásolja  a  szilárd  tüzelőanyagokkal  (például  fával  vagy  szénnel)  való  fűtés  az
emberi egészséget Közép- és Kelet-Európában.
A tüdőre gyakorolt káros hatásokat korábban vizsgálták. A mostani felmérésben közel
2500 emberre vonatkozóan mérték a szájüreg-, a garat-, illetve a nyelőcső daganatos
megbetegedésének  esélyét  a  fűtési  mód  tekintetében.  Az  eredmények  alapján  a
daganatos  megbetegedések  esélye  3–4-szeresére  növekszik,  ha  valaki  egész
életében fatüzeléses kályha mellett él.
Az eredeti cikk itt érhető el:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935112002812
(ScienceDirect)

Erősen szennyezett a levegő a kaliforniai óvodákban

Negyven  kaliforniai  óvodában  és  bölcsödőben  vizsgálták  meg  a  beltéri  levegő
szennyezettségét. Míg a páratartalom és a hőmérséklet minden helyszínen megfelelő
volt, a légcsere intenzitása az esetek 7,5 százalékában nem volt megfelelő.
A mérések szerint a formeldehid koncentrációja jelenti a legnagyobb problémát, hiszen
a rákkeltő vegyület mennyisége az intézmények 87 százalékában elérte a gyermekek
számára még biztonságosnak tartott értéket.
Összesen  negyven  különféle  illékony  szerves  szennyezőt  –  például  acetaldehidet,
benzolt,  kloroformot  vagy  etil-benzolt  –  mutattak  ki  a  vizsgált  helyiségekből.  Ezek
koncentrációja  az  intézmények  közel  egyharmadában  haladta  meg  a  biztonságos
értéket.



A felmérés  keretében  vizsgálták  a  brómozott  égésgátlók  jelenlétét  is,  az  esetek
tizedében mértek az egyévesnél  fiatalabbakra nézve kockázatos koncentrációkat.  A
szállópor koncentrációja az esetek közel felében haladta meg a határértéket.
A jelentés szerint a mért szennyezettség nem tér el a beltéri környezetben (például
lakásokban, iskolákban) korábbi vizsgálatokban mért koncentrációktól.
Az eredeti cikk itt érhető el: http://chemicalwatch.com/12750/californias-epa-finds-high-
levels-of-chemicals-in-many-child-daycare-centres
A felmérés összefoglalója itt érhető el:
http://www.arb.ca.gov/research/single-project.php?row_id=64830
(ChemicalWatch)

Konferencia a hormonhatású mesterséges anyagokról

A kutatók és a döntéshozók egyre több figyelmet szentelnek a mesterséges anyagok
hormonális  hatásainak.  A  hormonrendszer  károsodása  visszafordíthatatlan
változásokat  okozhat  az  egyes  élőlények,  emberek  szervezetében.  A  környezet
elszennyeződése leginkább a halak és kétéltűek populációit veszélyezteti.
A  téma  fontosságára  való  tekintettel  a  Nairobiban  rendezett  Vegyianyag-kezelési
Nemzetközi Konferencián (International Conference on Chemicals Management) külön
szekció foglalkozott a hormonhatású anyagokkal. A konferencián elhangzott előadások
kitértek  a  környezetünkben  lévő  kockázatos  anyagokra,  azok  környezeti  és
egészsgügyi hatásaira, a kitettség mértékére és a fenntartható vegyianyag-használat
elérése érdekében szükséges lépésekre.
A konferencia anyagait az UNEP tematikus oldalán lehet elérni:
http://new.unep.org/hazardoussubstances/UNEPsWork/EndocrineDisruptingChemicals
EDCs/tabid/79616/Default.aspx
(countylive.ca)

Megfelelő padlóburkolattal kevesebb méreg kerül a szervezetünkbe

A kockázatos anyagok egészségügyi szektorban való felhasználása ellen küzdő Health
Care  Without  Harm  (HCWH)  nemzetközi  szervezet  európai  csoportja  tanulmányt
készített a kórházakban használható padlóburkolóanyagok hatásairól.
A civil szervezet tanulmányát a Malmöben rendezett CleanMed konferencián mutatta
be.
Anja Leetz, a HCWH igazgatója elmondta, hogy szükség van a szervezetünkbe kerülő
káros  anyagok  mennyiségének  csökkentésére,  ezért  fontos  a  megfelelő  padló
kiválasztása. A tanulmány segít a kórházaknak, hogy az épület kialakítása, felújítása
során a munkavállalók, a betegek és a környezet szempontjából legjobb megoldásokat
választhassák. Az optimális padlóburkoló kiválasztása azért is fontos, mivel egy-egy
esetleg  kedvezőtlen  döntés  eredménye  csak  nehézkesen,  újabb  beruházással
javítható ki.
A tanulmány a higénikusság mellett a költséghatékonyságot és a biztonságosságot is
értékeli  a PVC-padlóburkoló anyagok, a linoleum és a gumipadló esetén. Az ideális
burkolat  (figyelembevéve  a  termék  teljes  életciklusát)  nem  bocsát  ki  mérgező
anyagokat, könnyen tisztítható, tartós, biztonságos, csendesen használható, esztétikus
és  költséghatékony.  Bár  a  tanulmány  szerint  egyik  elérhető  burkolattípus  sem  ad
tökéletes megoldást, de egyes lehetőségek alacsonyabb kémiai kockázat mellett is jó
választást jelentenek.
A tanulmány szerzője, Dr. Rye Senjen szerint a megfelelő padló kiválasztása előtt meg
kell  határozni az elvárásokat  és a fontos tulajdonságok szempontjait  súlyozva lehet



kiválasztani  az  optimális  megoldát.  Környezeti  szempontból  érdemes  az  olyan
védjegyekkel ellátott termékeket választani, mint a Kék Angyal, a NatruePlus vagy az
Osztrák Környezetvédelmi címke.
A tanulmány az életciklus során jelentkező költségek és a környezeti  hatások miatt
nem javasolja a PVC használatát. Annak előállítása és ártalmatlanítása során ugyanis
erősen  mérgező  anyagok,  például  dioxin  keletkeznek,  és  a  lágyítására  használt
adalékok (ftalátok) is környezet- és egészségkárosító hatásúak.
Sem a linóleum, sem a gumipadló nem tartalmaz klórozott vegyületeket vagy ftalátokat.
Bár  a  linóleum  számos  területen  jól  alkalmazható,  nedvszívóképessége  miatt  nem
érdemes kezelőhelyiségekben, műtőkben használni.
A  gumiburkolat  lerakása  esetén  el  kell  kerülni  azokat  a  termékeket,  amelyeket
újrahasznosított  autógumiból  állítanak  elő,  érdemes  az  ökocimkével  ellátott,  jó
minőségű árucikkeket választani.  A tanulmány szerint a jó minőségű gumiburkolat a
legkedvezőbb választás kórházak számára, hiszen olcsón fenntartható, nem csúszós,
csendes  és  kényelmes.  Tisztítása  és  kezelése  nem  igényel  veszélyes  anyagokat,
speciális  készítményeket,  és  nem  távoznak  belőle  az  egészségre  kockázatos
vegyületek.
Az eredeti cikk és a tanulmány itt érhetőek el:
http://www.noharm.org/europe/news_hcwh/2012/sep/hcwh2012-09-20.php
(Health Care Without Harm)

Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási szándékát
a reach@levego.hu e-mail címen jelezze!

A  hírlevél  megjelenése  a  KEOP-6.1.0/B/11-2011-0094  számú  pályázat  keretében
Európai  Unió  támogatásával,  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap
társfinanszírozásával valósul meg.


