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Buitinė chemija
Ar tikrai reikia daugybės buitinės chemijos priemonių?
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• Skaitykite etiketes. Jei produktas klasifikuojamas kaip pavojingas – ten rasite ir pavojingumo ženklelį;
• Rinkitės bekvapes priemones. Nenatūralios prigimties kvapai dažnai yra pavojingos cheminės medžiagos. Jie 

neatlieka valymo funkcijos, o dedami tam, kad užmaskuotų blogus kvapus. Rekomenduojame vengti oro gaiviklių, 
ypač vaikų kambaryje. Vengtinos ir šios alergizuojančios kvapiosios medžiagos: Linalool, Limonene, Isothiazolinone, 
Amyl Cinnamal, Hexyl Cinnamaldehyde, Benzyl Alcohol, Coumarin, Benzyl Benzoate, Geraniol, Eugenol, Lilial, Methyl-
heptincarbonate, Citronellol, Citral ir Geraniol;

• Venkite dezinfekantų ir gaminių su antibakterinėmis savybėmis. Įprastų valiklių pakanka pašalinti pavojingas 
bakterijas. Dezinfekantai būtini tik ligoninėse, o namuose rekomenduojami tik žmonėms, kurių imuninė sistema 
pažeista. Tokių priemonių sudėtyje gali būti kancerogeninių, kvėpavimo problemas sukeliančių toksinių medžia-
gų – formaldehido bei chloro, kuris dirgina plaučius. Valikliai su antibakterinėmis medžiagomis gali sunaikinti ir 
naudingas bakterijas bei prisidėti prie antibiotikams atsparių bakterijų vystymosi;

• Kasdieniam valymui išmėginkite tokias natūralias priemones kaip sodą, actą, citrinos sultis, druską;
• Namus galima išvalyti vienu universaliu valikliu, pagamintu natūralių medžiagų pagrindu (sodos, citrinų rūgšties, 

eterinių aliejų ir pan.), nes šios medžiagos skaido riebalus, kalkes. Nėra būtina naudoti skirtingų specializuotų 
valiklių, kadangi purvą ir apnašas formuoja tos pačios medžiagos tiek vonioje, tiek virtuvėje; 

• 100 % draugiškų aplinkai valymo priemonių nebūna. Naudokite jas taupiai, tinkamai dozuokite, ypač koncen-
truotus valiklius;

• Neperpilkite produktų į panaudotas maisto ar gėrimų pakuotes, laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

Bendri patarimai



Universalus valiklis Skalbimo priemonės Indų ploviklis Vonios ir tualeto valiklis Grindų ir baldų valiklis Oro gaiviklis Paskirtis Pavojinga cheminė medžiaga  Galimas neigiamas poveikis

x x x x Dezinfekantai, konservantai Formaldehidas ir medžiagos, kurių gamybos metu susidaręs 
formaldehidas lieka kaip priemaiša (pvz., Benzylhemifor-
mal, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, 5-Bromo-5-Ni-
tro-1,3-Dioxane, Diazolidinyl Urea, Imidazolidinyl Urea, 
Quaternium-15, DMDM Hydantoin)

Dirgina gleivinę ir odą, gali sukelti padidėjusio jautrumo reakciją, 
kancerogeninė (kai patenka per nosį).

x x x Triclosan Gali sukelti alergiją ir bakterijų atsparumą, gali pažeisti endkorininę 
sistemą, labai toksiškas vandens organizmams.

x x x Tirpikliai 1,4-Dichlorobenzene Labai toksiškas vandens organizmams bei gali sukelti ilgalaikius 
neigiamus vandens ekosistemų pakitimus, dirginantis.

x x 2-Methoxyethanol, 2-Ethoxyethanol Mažina vaisingumą, kenksmingas vaisiui, įkvėpus, prarijus ir 
susilietus su oda.x 2-Ethoxyethyl Acetate

x x Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) Gali sukelti vėžį, dirgina odą, pavojingas aplinkai.

x x x x Kvapai (Fragrance, Perfume, 
Parfum, Scent, Aroma)

Muskuso junginiai (Musk Xylene, Musk Ketone, Cashmeran, 
Traseolide, Galaxolide, Tonalide)

Alergizuoja, dirgina odą, kaupiasi organizme (kai kurie junginiai 
aptinkami motinos piene) ir aplinkoje, kai kurios medžiagos gali 
trikdyti endokrininę sistemą. 

x x x Paviršiaus aktyvios medžiagos Octamethylcyclotetrasiloxane Trikdo endokrininę sistemą bei kenkia vaisingumui.

x x x x Natrio chloratas (Sodium Chlorate) Labai toksiška prarijus, pavojinga aplinkai. 

Šaltiniai: Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Tarptautinio cheminių medžiagų sekretoriato (ChemSec), Danijos Ekologijos tarybos, Olandijos Nacionalinio visuomenės sveikatos ir aplinkos instituto informacija.

Kodėl svarbu domėtis buitinės 
chemijos sudėtimi?

Buitinės chemijos sudėtyje dažnai būna ūminiu povei-
kiu pasižyminčių medžiagų – ėsdinančių, alergizuojan-
čių, dirginančių odą ir kvėpavimo sistemą. Vaikai iki 6 
metų neretai jomis apsinuodija, kai netyčia praryja ar 
išpila įvairius valiklius.
Poveikio sveikatai tyrimai paprastai atliekami su viena 
medžiaga, tačiau kasdien susiduriame su daugybe. Jų 
randama ir namų ore, ir dulkėse, ir žmonių organiz-
me. Daugėja mokslininkų, kurie perspėja dėl cheminių 
medžiagų „kokteilio“ namų aplinkoje bei galimo ilga-
laikio neigiamo poveikio sveikatai.
Renkantis buitinę chemija, su mažiau pavojingų cheminių 
medžiagų sudėtyje, galima riziką sumažinti. Daugumą 
namuose naudojamų priemonių galima pakeisti ma-
žiau toksiškomis ir nebrangiomis – soda, actu, druska, 
citrinos sultimis, augaliniais aliejais, muilu, boraksu 
bei kitais mažiau pavojingais valikliais.

Kodėl vaikai yra pažeidžiami?
Kūdikiai ir vaikai yra žymiai jautresni pavojingų che-
minių medžiagų poveikiui nei suaugusieji. Vaikų orga-
nizmas linkęs greičiau įsisavinti chemines medžiagas ir 
lėčiau jas pašalinti, o imuninė sistema silpniau apsaugo 
organizmą nuo pavojingų cheminių medžiagų poveikio.
Dėl didesnio odos paviršiaus ploto santykio su kūno svo-
riu, didesnio įkvepiamo oro kiekio kūno masės vienetui, 
intensyvesnio kvėpavimo ir greitesnės medžiagų apykai-
tos lyginant su suaugusiu žmogumi, į vaikų organizmą 
patenka daugiau cheminių medžiagų.
Maži vaikai daug laiko praleidžia žaisdami ant grindų. 
Kadangi pavojingos medžiagos linkusios kauptis dulkėse, 
jas reiktų dažnai siurbti, o grindis plauti  paprastu šva-
riu vandeniu. Taip pat reiktų vengti dulkes kaupiančių 
kilimų ir kiliminių dangų. 

Kas nustato reikalavimus buitinės 
chemijos sudėčiai?
Reikalavimai buitinės chemijos sudėčiai yra nustatyti 
Europos Sąjungos (ES) Ploviklių reglamente (EB Nr. 
648/2004), Bendros gaminių saugos direktyvoje (EB Nr. 
95/2001), Biocidinių produktų tiekimo rinkai ir naudojimo 
reglamente (EB Nr. 528/2012) ir REACH reglamente (EB Nr. 
1907/2006). Vadovaudamasis Šiais Teisės Aktais, gamin-
tojas privalo nurodyti etiketėje gaminio sudėtyje esančių 
agresyviausių ir ūminį poveikį galinčių sukelti cheminių 
medžiagų pavadinimus ir kiekius, taip pat atitinkamai pa-
ženklinti gaminį. Daugumos tokių medžiagų naudojimas 
buitinėje chemijoje yra tik ribojamas, bet nedraudžiamas. 



Ką gali vartotojas?
Kuo daugiau pavojingų cheminių medžiagų mūsų namų 
aplinkoje, tuo daugiau jų patenka į organizmą ir gali 
neigiamai paveikti sveikatą. Todėl svarbu, jei įmanoma, 
stengtis sumažinti sąlytį su jomis. Išmokę skaityti eti-
ketes ir įsiminę vengtinų medžiagų pavadinimus, galite 
pasirinkti saugesnius gaminius. Taip formuojate sau-
gesnių gaminių paklausą ir skatinate pardavėjus plėsti 
jų asortimentą.
Skaitykite etiketes – gamintojai privalo nurodyti, jei bui-
tinės chemijos sudėtyje cheminių medžiagų yra dideliais 
kiekiais. Jei produktas klasifikuojamas kaip pavojingas 
– ten rasite ir pavojingumo ženklelį. Venkite buitinės 
chemijos pažymėtos šiais simboliais: 

Ekoženklai
Kritiškai vertinkite gamintojų teiginius, kad gaminys yra 
ekologiškas ar natūralus. Patikimiausias nepriklausomų 
organizacijų ženklinimas. Gaminiai, paženklinti nepri-
klausomų institucijų patvirtintais ekoženklais, atitinka 
specialius aplinkosaugos, poveikio sveikatai ir kitus 
reikalavimus. Tam, kad būtų suteiktas ekoženklas, yra 
atliekami nepriklausomi ekspertų vertinimai. Kiekvieną 
iš žemiau išvardintų ženklų suteikianti institucija turi 
nustačiusi kriterijus, kurie yra viešai skelbiami ir apima 
reikalavimus pavojingų cheminių medžiagų naudojimui. 
Jų tinklalapiuose yra išvardinti gamintojai ir produkcija, 
kuriai ekoženklai yra suteikti.
Lietuvoje dažniausiai galima įsigyti buitinės chemijos,
kurios sudėtyje yra mažiau pavojingų cheminių me-
džiagų, paženklintų ES ekoženklu (ES gėlė), Tačiau net 
ir nepaženklintos ekoženklu vaikų priežiūros priemonės 
gali būti pagamintos nenaudojant pavojingų cheminių 
medžiagų. Domėkitės gamintojo vykdoma gamybos po-
litika, rinkitės savo šalies vaikų priežiūros priemonių 
gamintojus, kurie sutinka atskleisti gamybos procesą ir 
jame naudojamas medžiagas.

Toksiška Pavojinga, dirginanti

Ėsdinanti Pavojinga vandens aplinkai



Universalūs valikliai
Įprasti universalūs valikliai dažnai būna pažymėti kaip dirginantys 
odą ir akis. Jų sudėtyje būna amoniako, kuris gali pažeisti inkstus ir 
kepenis, chloro, kuris naudojamas dėl balinimo ir dezinfekavimo savy-
bių, formaldehido, kuris gali sukelti vėžinius susirgimus, konservantų, 
kvapų ir dažiklių, kurie siejami su endokrininės sistemos pažeidimais, 
dirgina odą ir kvėpavimo takus. 
Daugumą nešvarumų galima lengvai nuvalyti universaliu valikliu, 
kurio sudedamosios dalys yra augalinės kilmės (eteriniai aliejai, citri-
nos rūgštis ir pan.). Taip sutaupysite pinigų, vietos spintelėje ir oras 
bus mažiau užterštas pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Tiesa, 
valant įsisenėjusius nešvarumus mechaniškai trinti teks intensyviau ir 
ilgiau, nei pasitelkus reklamuojamus tariamai „stebuklingus“ gaminius. 

Patarimai
• Venkite sintetinių cheminių medžiagų pagrindu pagamintų 

valiklių langams, griliams, sidabrui ir orkaitėms, kadangi 
šiuose valikliuose toksiškų medžiagų koncentracija būna 
labai didelė; 

• Nenaudokite chloro ir amoniako ar acto pagrindu pagamintų 
valiklių drauge – juos sumaišius išsiskiria labai nuodingos 
chloro dujos; 

• Valydami namus įvairiais valikliais būtinai vėdinkite patalpas. 

Oro gaivikliai
Oro gaivikliai naudojami nemaloniems 
kvapams patalpose naikinti. Dažniausiai 
įprastuose oro gaivikliuose naudojami sin-
tetiniai kvapai, kurie gaminami iš naftos ir 
jos šalutinių produktų. Tai gali būti benzeno 
junginiai, aldehidai, ftalatai ir kitos toksiš-
kos, dirginančios, centrinę nervų sistemą 
veikiančios vėžinius susirgimus, apsigimi-
mus ir alergijas galinčios sukelti medžiagos.

Patarimai
• Grynas ir švarus oras yra be kvapo. Gaivinkite 

patalpas kuo dažniau jas vėdindami ir pašalin-
dami blogo kvapo šaltinį. 



Indų plovikliai
Plaunant indus indaplovėje sutaupoma vandens ir laiko, ta-
čiau indaplovėms skirtose priemonėse būna daugiau fosfatų, 
kurie kenkia vandens aplinkai ir dirgina gleivinę bei odą. 
Plovikliai, skirti plauti indus rankomis yra mažiau kenks-
mingi, tačiau juos irgi reikia tinkamai dozuoti.  

Patarimai
• Plaudami indus rankomis, tinkamai dozuokite ploviklį. 

Pirmiausiai nuplaukite maisto likučius užkimštoje kriauk-
lėje – tekantį vandenį naudokite tik indų skalavimui;

• Gramdymui naudokite sodą arba druską, o riebalų 
šalinimui – ištirpinkite sodą vandenyje ir įpilkite kelis 
lašus citrinos rūgšties; 

• Jei plaunate indus indaplovėje – vietoj universalių 
tablečių rinkitės skirtingas priemones indų plovimui 
ir skalavimui.  

Skalbimo priemonės 
Skalbimo priemonių sudėtyje būna balinančių medžia-
gų, sintetinių kvapų, paviršiaus aktyviųjų medžiagų. 
Skalbimo priemonių likučiai ant rūbų ar patalynės 
gali dirginti odą, kvapai gali dirginti kvėpavimo takus.  

Patarimai
• Venkite audinių minkštiklių, dėmių išėmėjų, dezinfekcinių 

priemonių – šios medžiagos kelia didžiausią susirūpinimą; 
• Išmėginkite natūralias medžiagas (sodą su actu, muilo 

riešutus, muilo drožles, muilą su tulžimi) skalbimui. Šios 
priemonės puikiai tinka, jei skalbiate drabužius, kurie nėra 
itin dėmėti, o tiesiog dėvėti.



Vonios ir tualeto valikliai
Dauguma tualeto valiklių yra ėsdinantys ir tirpdami 
vandenyje išskiria toksiškas dujas. Šių priemonių su-
dėtyje dažnai būna 1,4-dichlorbenzeno (angl. 1,4-Dich-
lorobenzene), kuris gali sukelti vėžinius susirgimus, 
kepenų, inkstų pažeidimus, druskos rūgšties (angl. 
Hydrochloric Acid), kurios garai gali dirginti kvėpavi-
mo takus, bei kitų medžiagų, pavojingų akims, odai, 
kvėpavimo takams ir siejamų su vėžiniais susirgimais. 

Patarimai
• Dažnai valant klozetą šepečiu, nesusiformuos apnašų sluoksnis;
• Antibakterinės ir dezinfekuojančios medžiagos nėra būti-

nos, jos veiksmingos labai trumpą laiką ir didina bakterijų 
atsparumą;

• Rinkitės natūralius, aplinkoje skaidžius produktus; 
• Tualeto vandens dažikliai ir kvapai nėra būtini, jų sude-

damosios dalys dažnai yra alergizuojančios, o sudėtyje 
esantys ftalatai siejami su endokrininės sistemos pažeidimu, 
vėžiniais susirgimais;

• Venkite purškiamų ir aerozolinių priemonių, kurios patenka 
į kvėpavimo takus. 

Grindų, kilimų ir baldų valikliai
Šiose valymo priemonėse gausu kancerogeninių, nervų 
sistemą veikiančių tirpiklių, konservantų, alergizuo-
jančių sintetinių kvapų, kurie pagaminti naudojant 
ftalatus, siejamus su endokrininės sistemos pažeidi-
mais ir vėžiniais susirgimais.

Patarimai
• Valydami grindis (linoleumą, plastikines ar akmenines 

plyteles), baldus (medinius, plastikinius, akmeninius 
paviršius) – naudokite paprastą šiltą vandenį. Jei 
yra sunkiai nuvalomų dėmių, įpilkite universalaus, 
natūralių medžiagų pagrindu pagaminto valiklio;

• Medinių paviršių blizginimui ir vaškavimui naudokite 
linų sėmenų aliejų arba bičių vašką; 

• Dėmių išėmimui iš kilimų ir apmušalų naudokite 
vandens, acto ir muilo tirpalą; 

• Dėmes iš tekstilės baldų gerai šalina muilas su tulžimi. 
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Traseolide, Galaxolide, Tonalide)

Alergizuoja, dirgina odą, kaupiasi organizme (kai kurie junginiai 
aptinkami motinos piene) ir aplinkoje, kai kurios medžiagos gali 
trikdyti endokrininę sistemą. 

x x x Paviršiaus aktyvios medžiagos Octamethylcyclotetrasiloxane Trikdo endokrininę sistemą bei kenkia vaisingumui.

x x x x Natrio chloratas (Sodium Chlorate) Labai toksiška prarijus, pavojinga aplinkai. 

Šaltiniai: Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Tarptautinio cheminių medžiagų sekretoriato (ChemSec), Danijos Ekologijos tarybos, Olandijos Nacionalinio visuomenės sveikatos ir aplinkos instituto informacija.

Kodėl svarbu domėtis kosmetikos 
sudėtimi?

Buitinės chemijos sudėtyje dažnai būna ūminiu povei-
kiu pasižyminčių medžiagų – ėsdinančių, alergizuojan-
čių, dirginančių odą ir kvėpavimo sistemą. Vaikai iki 6 
metų neretai jomis apsinuodija, kai netyčia praryja ar 
išpila įvairius valiklius.
Poveikio sveikatai tyrimai paprastai atliekami su viena 
medžiaga, tačiau kasdien susiduriame su daugybe. Jų 
randama ir namų ore, ir dulkėse, ir žmonių organiz-
me. Daugėja mokslininkų, kurie perspėja dėl cheminių 
medžiagų „kokteilio“ namų aplinkoje bei galimo ilga-
laikio neigiamo poveikio sveikatai.
Renkantis buitinę chemija, su mažiau pavojingų cheminių 
medžiagų sudėtyje, galima riziką sumažinti. Daugumą 
namuose naudojamų priemonių galima pakeisti ma-
žiau toksiškomis ir nebrangiomis – soda, actu, druska, 
citrinos sultimis, augaliniais aliejais, muilu, boraksu 
bei kitais mažiau pavojingais valikliais.

Kodėl vaikai yra pažeidžiami?
Kūdikiai ir vaikai yra žymiai jautresni pavojingų che-
minių medžiagų poveikiui nei suaugusieji. Vaikų orga-
nizmas linkęs greičiau įsisavinti chemines medžiagas ir 
lėčiau jas pašalinti, o imuninė sistema silpniau apsaugo 
organizmą nuo pavojingų cheminių medžiagų poveikio.
Dėl didesnio odos paviršiaus ploto santykio su kūno svo-
riu, didesnio įkvepiamo oro kiekio kūno masės vienetui, 
intensyvesnio kvėpavimo ir greitesnės medžiagų apykai-
tos lyginant su suaugusiu žmogumi, į vaikų organizmą 
patenka daugiau cheminių medžiagų.
Maži vaikai daug laiko praleidžia žaisdami ant grindų. 
Kadangi pavojingos medžiagos linkusios kauptis dulkėse, 
jas reiktų dažnai siurbti, o grindis plauti  paprastu šva-
riu vandeniu. Taip pat reiktų vengti dulkes kaupiančių 
kilimų ir kiliminių dangų. 

Kas nustato reikalavimus buitinės 
chemijos sudėčiai?
Reikalavimai buitinės chemijos sudėčiai yra nustatyti 
Europos Sąjungos (ES) Ploviklių reglamente (EB Nr. 
648/2004), Bendros gaminių saugos direktyvoje (EB Nr. 
95/2001), Biocidinių produktų tiekimo rinkai ir naudojimo 
reglamente (EB Nr. 528/2012) ir REACH reglamente (EB Nr. 
1907/2006). Vadovaudamasis Šiais Teisės Aktais, gamin-
tojas privalo nurodyti etiketėje gaminio sudėtyje esančių 
agresyviausių ir ūminį poveikį galinčių sukelti cheminių 
medžiagų pavadinimus ir kiekius, taip pat atitinkamai pa-
ženklinti gaminį. Daugumos tokių medžiagų naudojimas 
buitinėje chemijoje yra tik ribojamas, bet nedraudžiamas. 



Buitinė chemija
Atmintinė vartotojui

www.pagalvok.lt

Projektą „Informacinė kampanija apie pavojingas chemines medžiagas Baltijos šalyse“ 
(BaltInfoHaz) iš dalies finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa. Projekto Nr. 
LIFE10 INF/EE/108. Šio leidinio turinys nebūtinai atitinka oficialią Europos Sąjun-
gos poziciją. Už jame pateiktą informaciją ir nuomones atsako tik leidinio autoriai.

© Baltijos aplinkos forumas, 2013 
Išleista tarptautinės organizacijos „Moterys Europoje vardan  
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Buitinė chemija
Ar tikrai reikia daugybės buitinės chemijos priemonių?
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• Skaitykite etiketes. Jei produktas klasifikuojamas kaip pavojingas – ten rasite ir pavojingumo ženklelį;
• Rinkitės bekvapes priemones. Nenatūralios prigimties kvapai dažnai yra pavojingos cheminės medžiagos. Jie 

neatlieka valymo funkcijos, o dedami tam, kad užmaskuotų blogus kvapus. Rekomenduojame vengti oro gaiviklių, 
ypač vaikų kambaryje. Vengtinos ir šios alergizuojančios kvapiosios medžiagos: Linalool, Limonene, Isothiazolinone, 
Amyl Cinnamal, Hexyl Cinnamaldehyde, Benzyl Alcohol, Coumarin, Benzyl Benzoate, Geraniol, Eugenol, Lilial, Methyl-
heptincarbonate, Citronellol, Citral ir Geraniol;

• Venkite dezinfekantų ir gaminių su antibakterinėmis savybėmis. Įprastų valiklių pakanka pašalinti pavojingas 
bakterijas. Dezinfekantai būtini tik ligoninėse, o namuose rekomenduojami tik žmonėms, kurių imuninė sistema 
pažeista. Tokių priemonių sudėtyje gali būti kancerogeninių, kvėpavimo problemas sukeliančių toksinių medžia-
gų – formaldehido bei chloro, kuris dirgina plaučius. Valikliai su antibakterinėmis medžiagomis gali sunaikinti ir 
naudingas bakterijas bei prisidėti prie antibiotikams atsparių bakterijų vystymosi;

• Kasdieniam valymui išmėginkite tokias natūralias priemones kaip sodą, actą, citrinos sultis, druską;
• Namus galima išvalyti vienu universaliu valikliu, pagamintu natūralių medžiagų pagrindu (sodos, citrinų rūgšties, 

eterinių aliejų ir pan.), nes šios medžiagos skaido riebalus, kalkes. Nėra būtina naudoti skirtingų specializuotų 
valiklių, kadangi purvą ir apnašas formuoja tos pačios medžiagos tiek vonioje, tiek virtuvėje; 

• 100 % draugiškų aplinkai valymo priemonių nebūna. Naudokite jas taupiai, tinkamai dozuokite, ypač koncen-
truotus valiklius;

• Neperpilkite produktų į panaudotas maisto ar gėrimų pakuotes, laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

Bendri patarimai




