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Ar kada nors pagalvojote...

Kur patenka vanduo, kur! nuleid"iame virtuv#je arba tualete?

K$ slepia nealergizuojanti pagalv#? 

Kok! poveik! "mogaus vaisingumui gali tur#ti kasdieniai produktai – 
bat% padai, kvepalai arba du&o u"uolaidos?

Koki% med"iag% yra rank% kremo, kuris taip greitai !sigeria 
! j's% od$ ir j$ sumink&tina, sud#tyje?   

Atsakymus galite rasti &iame leidinyje.



Ar j's% gyvenamoji aplinka neu"ter&ta pavojin-
gomis chemin#mis med"iagomis?

!sivaizduokite, kad patogiai "sitais#te savo svetain#je ant sofos. 
Apsi$valgykite, k% aplinkui matote? 

Puiki, patogiai "rengta, baldais apstatyta svetain#, kilimai ir 
u$uolaidos, televizorius,  ant $urnalinio staliuko – ne&iojamas 
kompiuteris, o ant grind' – vaik' $aislai. O dabar pagalvokite 
apie tai, ko NEMATOTE.  Kas slepiasi u$ jums taip miel' daikt' 
savybi' – spalving' plastmasini' $aisl', vandeniui ir purvui 
atsparaus kilimo bei bald', nedegi' u$uolaid' ar naujausio 
televizoriaus/ne&iojamojo kompiuterio korpuso? 

J(s j' nepastebite, ta)iau jos )ia pat: tai m(s' kasdien#je 
aplinkoje esan)ios pavojingos chemin#s med$iagos. 

Daugyb* $moni' – nepriklausomai nuo am$iaus ar lyties – 
kasdien per vartojamus gaminius veikia j' sud#tyje esan)ios  
pavojingos chemin#s med$iagos ir &i' med$iag' mi&iniai. Ar 
nevert#t' pagalvoti, kaip &ios med$iagos veikia m(s' sveikat% 
ir aplink%? 

Kas tos pavojingos chemin#s med"iagos?

Pavojingos chemin#s med$iagos patenkusios " aplink% joje 
i&lieka labai ilgai. Daugyb# j' neskyla " ne tokias $alingas 
chemines med$iagas ir gali nukeliauti did$iulius atstumus. 
Pavyzd$iui, ter&alai, patek* " up* i& nutekam'j' vanden' ir 
up#mis plukdomi tolyn, gali pasiekti Baltijos j(r%, po to patekti 
ant m(s' stalo ir galiausiai per maisto produktus – " m(s' 
organizm%. 

D#l pavojing' med$iag' poveikio atsiranda "vair(s sveikatos 
sutrikimai. Kai kurios i& &i' med$iag' kaupiasi m(s' organizme, 
ypa) riebaliniame audinyje, j' randama $mogaus kraujyje, 
motinos piene. Sutrikdydamos "prastas hormon' funkcijas, 
&ios chemin#s med$iagos gali apskirtai suardyti hormon' 
veikl% (pvz., sutrikus testosterono funkcijai gali suma$#ti vyr' 
vaisingumas).

I& kur pavojingos chemin#s med"iagos atsi-
randa? 

+iame leidinyje pavojingomis chemin#mis med$iagomis vadi-
namos dirbtin#s sintetin#s med$iagos, kurios yra sukurtos ir 
naudojamos kaip priedai, skirti tam tikroms gamini' savyb#ms 
arba kokybei pagerinti. Nat(ralioje aplinkoje tokios chemin#s 
med$iagos n#ra randamos, tod#l i&mestos " aplink% tampa 
ter&alais. ! or% arba vanden" dirbtin#s chemin#s med$iagos 
patenka, kai &ios med$iagos sintetinamos, gaminami/naudojami 
gaminiai, kuri' sud#tyje yra pavojing' chemini' med$iag', bei 
tokiems gaminiams atsid(rus s%vartynuose.



Kod#l naudoti pavojingas chemines med"iagas, 
jei jos kelia toki$ gr#sm(, neu"draud"iama? 

Tokios med$iagos yra pigios ir suteikia gaminiams unikali' 
savybi', kurios mums atrodo reikalingos d#l patogesnio 
gyvenimo. Ar savo noru gal#tume &i' med$iag' atsisakyti? 
Europos S%jungoje (ES) pa)i' pavojingiausi' chemini' med$iag' 
gamyba/naudojimas yra u$draustas arba ribojamas. Ta)iau 
rinkoje yra begal# produkt' pagamint' ne ES &alyse, kuriose 
pavojing' med$iag' gamyba/naudojimas yra ne taip grie$tai 
reglamentuojamas. I&tirti, ar importuojamuose gaminiuose yra 
pavojing' med$iag' – labai brangu, o be to vis' importuojam' 
gamini' i&tirti ne"manoma.

Ar verta nerimauti – juk tokios chemin#s 
med"iagos naudojamos labai ma"ais kiekiais? 

Da$niausiai &i' med$iag' savyb#s yra tokios stiprios, kad netgi 
labai ma$as med$iagos kiekis gali sukelti nepageidaujam% 
poveik". Pvz., moteri&kos lyties moliuskai pakei)ia lyt" (tampa 
vyri&kos lyties moliuskais). Be viso to, mes naudojame daug 
gamini', kuriuose yra tos pa)ios med$iagos ar pana&ias savybes 
turin)i' med$iag', tod#l tie ma$i kiekiai sumuojasi. Iki &iol n#ra 
mokslini' "rodym' ar i&samaus i&ai&kinimo, kok" poveik" m(s' 
sveikatai ir aplinkai turi toks „cheminis kokteilis“.

Yra daug !vairi% pavojing% chemini% med"iag%, 
kaip j% i&vengti?

Nors pavojingos chemin#s med$iagos yra pla)iai naudojamos, 
jos retai b(na "ra&omos gamini'  etiket#se, taip nutinka arba d#l 
komercini' prie$as)i' (pvz., kosmetikos gaminiuose), arba d#l 
nedidelio &i' med$iag' kiekio (tokiu atveju jos laikomos prie-
mai&omis), arba papras)iausiai tod#l, kad daugumos produkt' 
nereikalaujama atitinkamai $enklinti.

Ta)iau pana&i'  med$iag' i&vengsime arba j' poveik" suma$in-
sime, jei:

  · pirksime ir naudosime tik tikrai b(tinus daiktus;

  · pirmenyb* teiksime ekologi&kiems gaminiams;

  · skaitysime instrukcijas ir gaminius naudosime tinkamai;

  · valymui ir nukalkinimui naudosime paprastus, laiko 
patikrintus, produktus – sod%, act%, drusk%, citrinos r(g&t";

  · nutar* valgyti $uv", pirmenyb* teiksime nepl#&rioms $uvims 
(pvz., karpiui, stintoms), sugautoms e$eruose ar up#se, &alia 
kuri' nevykdoma (kin# veikla;

  · daugiau dom#sim#s gamini' sud#timi ir reikalausime parda-
v#j', kad suteikt' galimyb* "sigyti gamini', kuri' sud#tyje 
yra ma$iau pavojing' med$iag'. 

Atraskite ir kit' b(d' ma$inti naudojam' pavojing' chemini' 
med$iag' kiek" bei pasidalinkite savo patirtimi su aplinkiniais!



Ftalatai 
Vieni da$niausiai naudojam' dirbtini' priemai&' yra ftalatai. 
Jie beveik visada naudojami PVC (polivinilchlorido) plastikuose 
kaip mink&tikliai. Paprastai mink&t'j' plastik' sud#tyje &i' 
med$iag' b(na iki 30 proc. 

Vargu ar yra dien', kuomet nenaudotum#me kokio nors 
plastiko. Pabandykite suskai)iuoti visus plastikinius daiktus, 
kuriuos naudojate kasdien – dant' &epet#lis, nuotolinio val-
dymo pultelis, maistui skirti indai, $aislai, ra&ikliai, mok#jimo 
kortel#, mobiliojo ry&io telefonas, ne&iojamasis kompiuteris... 
Ftalatai n#ra smarkiai "sitvirtin* plastike, tod#l nesunkiai 
patenka " aplink% per vis% daikto naudojimo laikotarp".

Ftalatai taip pat naudojami kosmetikos pramon#je, j' dedama 
" kvepalus, plauk' lak%, lubrikantus ir pan. Be to ftalatai 
naudojami med$io apdailos priemon#se kaip priedai.

Up#se ir nuotekose ftalatai yra vieni i& da"niausiai ir did"iausiais 
kiekiais randam% ter&al%.

Ftalat% sukeliamos b#dos:

  · atlikus tyrimus su grau$ikais, pasteb#ta, kad ftalatai neigia-
mai veikia patin' vaisingum%, padidina tikimyb* susirgti 
s#klid$i' v#$iu, ma$ina spermatozoid' kiek" spermoje; 

  · yra didesn# tikimyb#, kad berniukams, kuri'  mamos buvo 
labiau veikiamos ftalat', gali blogiau vystytis genitalijos, 
pasikeisti hormon' lygis; 

  · ftalatai gali sukelti prie&laikin" gimdym%, sutrikdyti vaiko 
vystym%si "s)iose ir lytin" brendim%;

  · ftalatai gali sukelti dermatito pa(m#jim%;

  · &ios med$iagos gali pam#gd$ioti tam tikrus hormonus, 
sutrikdydamos j' funkcij%.

Kaip i&vengti ftalat% poveikio:

  · statydami ar remontuodami savo namus, venkite naudoti PVC 
produktus;

  · naudokite perdirbamus plastikus, pa$ym#tus 2, 4 arba 5 

perdirbimo kodu, nes ftalatai da$nai naudojami 3 kodu 
pa$ym#tuose PVC plastikuose  (&ie $enklai paprastai b(na 
"spausti gaminio apatin#je dalyje, ant dugno); 

  · ver)iau naudokite patikimus medinius ir med$iaginius, o ne 
plastikinius $aislus; 

  · ma$iau naudokite asmens higienos produkt', kosmetikos ir 
kvepal' – taip ma$iau ftalat' " organizm% pateks per j(s' od%;   

  · reguliariai i&siurbkite namus dulki' siurbliu, kuriame yra 
HEPA (angl. High E,  ciency Particulate Air) fi ltras, arba 
&luostykite kambarius dr#gna &luoste. HEPA fi ltrai gali 
sulaikyti daugyb* labai smulki' dalely)i', kurias tokio fi ltro 
neturintys dulki' siurbliai papras)iausiai i&meta atgal " or%;   

  · visada perskaitykite etiketes – ftalatus galima atpa$inti pagal 
tokius cheminius med$iag' pavadinimus ir santrumpas: 
DBP (di-n-butilftalatas, dibutilftalatas), DEP (dietilftalatas), 
DMP (dimetilftalatas), DEHP (di(2-etilheksilo) ftalatas), BBP 
(benzilbutilftalatas);

  · nepami&kite, kad etiket#je esantis $odis „kvapai“ 
(angl. fragrance, parfum) rei&kia ir tai, jog gaminio sud#tyje 
gali b(ti ftalat'.

§ )aisl%, skirt% ma"esniems kaip 3 met% vai-
kams, sud#tyje ftalat% NEGALI B*TI. Nuo 2015 
m. ES ftalatus bus draud"iama naudoti daugu-
moje gamini%. Patariame rinktis ES pagamintus 
produktus.

Ftalat' da$niausiai randama plastikiniuose ir plastifi kuotuose 
gaminiuose (pvz., i& PVC pagamintoje grind' dangoje, lang' 
r#muose, duryse, stogo dangoje, $aisluose, du&o u$uolaidose, 
lagaminuose ar bat' paduose, sportiniuose kilim#liuose, 
$em#lapiuose ir aplankaluose, rankin#ms skirtoje dirbtin#je 
odoje, knyg' vir&eliuose ir "ri&imuose), kosmetikoje (kremuose, 
dezodorantuose, kvepaluose), automobiliuose,  medicininiuose 
prietaisuose,  vabzd$i' atbaidymo priemon#se.



Ftalat% gali b'ti daugelyje m's% 
namuose esan+i% daikt% ir  jie gali 
patekti ! m's% organizm$

! vaik' organizm% ftalat' gali patekti daugiau, 
nes jie da$nai kramto $aislus, pagamintus i& 
vinilo, kuris sumink&tinamas "dedant didel" 
kiek" ftalat' (pvz., tokie gali b(ti  kramtukai).

Atliekant $aisl' tyrimus, pasteb#ta, kad da$nai 
$aisluose randamas per didelis ftalat' kiekis. 



Perfl uorangliavandeniliai (PFC)
PFC – tai pilnai fl uorintos sintetin#s med$iagos. Anglies ir fl uoro 
jungtis – tai stipriausia organin#s chemijos kovalentin# jungtis, 
tod#l PFC pagrindu pagaminti daiktai yra atspar(s labai auk&tai 
temperat(rai, sunkiai suyra, nepraleid$ia vandens, ne&varum' 
ir riebal'. 

+i' unikali' savybi' prireikia gaminant ner(dijan)ius ir 
nesvylan)ius gaminius. PFC naudojami gaminant "vairius 
daiktus – nesvylan)ius puodus ir keptuves (Tefl on ®), audinius 
(Gore-Tex ®), laid' ir kabeli' dangas, elektronikos prietaisus, 
puslaidininkius ir pan. 

Nors &ie junginiai naudojami dar tik 60 met', ta)iau daugelio 
tyrim' rezultatai rodo, kad j' randama netgi nuo civilizacijos 
nutolusioje Arktyje. Taigi, nors &iandien nustotume gaminti 
PFC, j' kiekis aplinkoje tebedid#t' dar daugel" met'.

PFC sukeliamos b#dos:

  · labiausiai kelia nerim% toksi&kas PFC poveikis – &ie junginiai 
veikia vystym%si, hormonin* sistem% ir didina v#$io rizik%;

  · nustatyta, kad kuo daugiau naudojama PFC, tuo ma$esnis 
moter' vaisingumas, prastesn# vyr' spermos kokyb# ir 
ma$esnis k% tik gimusi' k(diki' svoris;   

  · asmenims, kuri' darbo aplinkoje naudojami dideli kiekiai 
PFC, atsiranda didesnis pavojus susirgti prostatos ir &lapimo 
p(sl#s v#$iu.

Kaip i&vengti PFC poveikio:

  · atkreipkite d#mes", " k% pakuojami produktai, venkite " 
besiriebaluojan)i%  ar tepaluot% pakuot* supakuot' bei greito 
maisto produkt' – &ios pakuot#s da$nai b(na padengtos 
riebal' nesugerian)ia med$iaga;

  · valydami baldus, kilimus, batus ir drabu$ius stenkit#s nenau-
doti produkt', kurie sukuria atsparum% d#m#ms/vandeniui;

  · per$i(r#kite savo asmens higienos produktus, si(lome 
nenaudoti gamini', kurie pagaminti naudojant tefl on%, 
arba kuri' sud#tyje yra „fl uoro“ arba „perfl uoro“ jungini'. 
PFC gali b(ti tarpdan)i' si(luose ir kosmetikoje (pvz., nag' 
lakuose, veido kremuose, aki' makia$o priemon#se);

  · reguliariai siurbkite patalpas dulki' siurbliu, kuriame yra 
HEPA fi ltras;

  · venkite tefl onini' (Tefl on®) arba kitoki' „nesvylan)i' 
dang'“ puod', keptuvi'. Ver)iau naudokite ketaus, keramika 
padengtas arba visai nepadengtas keptuves.

Kada esame veikiami PFC?

  · kai tiesiogiai lie)iame gaminius (pvz., riebal' nesugerian)i% 
maisto pakuot* – mikrobang' krosnel#je skrudint' kukur(z' 
mai&elius ir picai skirtas d#$utes);

  · "kv#pdami namuose esan)ias dulkes (ma$i vaikai – kand$io-
damiesi, kramtydami daiktus), taip pat naudodami med$iaga 
aptrauktus baldus, kilimus; 

  · valgydami u$ter&t% maist% – da$niausiai j(ros g#rybes;

  · netgi d#v#dami i& Gore-Tex® audinio pagamintus drabu$ius, 
kurie m#giami tod#l, kad yra neper&lampami;

  · naudodami nesvylan)ius puodus ir keptuves;

  · naudodami kai kurias valymo priemones ir asmens higienos 
reikmenis (pvz., tarpdan)i' si(lus, &amp(n%, denat(ruotus 
valiklius).

K$ slepia nesvylanti (tefl onin#) keptuv#? 

  · tefl onin#s keptuv#s yra nebrangios ir nesvyla –  tod#l labai 
populiarios;

  · jos pagamintos i& sintetin#s med$iagos – politetrafl uoretileno 
(PTFE), kuris v#liau buvo pavadintas tefl onu (Tefl on®);

  · kaitinama tefl onin# keptuv# per kelet% minu)i' gali "kaisti iki 
371°C, )ia ir slypi pavojus, kadangi jau esant 360°C tefl onin#s 
(Tefl on®) keptuv#s pradeda skleisti smulkias perfl uoroktano 
r(g&ties (PFOA) dalelytes.

§ ES draud"iama gaminti prekes, kuriose b't% 
didel# PFC koncentracija, ta+iau &ios med"iagos 
"mogaus organizme besikaupdamos ma"ais 
kiekiais sumuojasi.



PFC dar vadinami &iuolaikin#s 
chemijos stebuklu nam% 'kyje, 
ta+iau jie n#ra jau tokie niekuo 
d#ti – moksli&kai !rodyta, kad 
jie turi toksi&k$ poveik! "mogaus 
sveikatai ir aplinkai. 

  · Yra $inoma atvej', kai "kv#pus pernelyg 
daug nuo tefl onin#s keptuv#s kilusi' 
d(m' (esant 300°C – 450°C temperat(rai), 
$mon#ms kyla j' sukelta kar&tin# arba 
„tefl oninis gripas“, kurio simptomai pana&(s 
" "prasto gripo po$ymius (drebulys, galvos 
skausmas, kar&)iavimas). 

  · Esant auk&tai temperat(rai i& tefl onini' 
(Tefl on®) keptuvi' kylantys d(mai d#l juose 
esan)i' toksin' gali b(ti mirtini kai kuriems 
pauk&)iams.

  · Da$niausiai pasitaikan)ios PFC formos – tai 
perfl uoroktano sulfonatas  (PFOS) ir jau 
min#tas PFOA. 



Polibrominti difenileteriai (PBDE) 
PBDE priklauso didesnei bromint' chemini' med$iag' klasei, 
kurios naudojamos gamini' atsprumui nuo ugnies; &ios dar 
vadinamos bromintais antipirenais arba BFR. Komerciniams 
tikslams naudojama apie 80 r(&i' "vairi' BFR. J' formos gana 
"vairios – priklausomai nuo bromo atom' skai)iaus ir vietos.

 PBDE naudojama beveik visiems elektros arba degiems 
prietaisams (pvz., bald' porolonas (pentaBDE); plastikai, i& 
kuri' gaminami TV korpusai, buitiniai elektronikos prietaisai 
(dekaBDE); asmenini' kompiuteri' ir smulki' prietais' 
gamyboje naudojami plastikai (oktaBDE)). 

D#l &i' chemini' med$iag' daiktai ne taip greitai u$sidega. 
Daiktui u$sidegus, PBDE neleid$ia ugniai sklisti, nes i&laisvi-
nami bromo (Br) atomai ir gaminio pavir&iuje suformuojamas 
plonytis deguonies nepraleid$iantis bromo duj' sluoksnis. 

Nors naudojant antipirenus galima apsaugoti gyvyb* bei turt%, 
jie sukelia ir &alutini' pasekmi'.  PBDE i&lieka aplinkoje ir 
kaupiasi gyvuose organizmuose. J' aptikta laukiniuose gyv(-
nuose – $uvyse, pauk&)iuose (ypa) j(riniuose pauk&)iuose ir j' 
kiau&iniuose), j(r' $induoliuose, pvz., ruoniuose, delfi nuose ir 
banginiuose. Nustatyta, kad PBDE kiekis proporcingai did#ja 
net Arkties laukin#je gamtoje. 

PBDE sukeliamos b#dos:

  · su pel#mis atlikti tyrimai rodo, kad dekaBDE gali sukelti 
v#$" ir neigiamai veikti motorikos vystym%si bei mokymosi 
galimybes;   

  · pasteb#ta, kad per pastaruosius trisde&imt met' PBDE kiekis 
$mogaus organizme padvigub#davo ma$daug kas 3–5 metus ir 
&iuo metu toliau auga;   

  · galimas dalykas, kad did$iausi% gr#sm* PBDE kelia vaisiui ir 
vaikams;

  · degant PBDE formuojasi galimai toksi&kos ir v#$" sukelian)ios 
chemin#s med$iagos.

Kaip i&vengti PBDE poveikio:

  · reguliariai siurbkite patalpas dulki' siurbliu, kuriame yra 
HEPA fi ltras;

  · sutvarkykite "ply&usius bald' apmu&alus, i& po kuri' matyti 
porolonas, ypa) tais atvejais, jei jis aptrup#j*s;

  · PBDE kaupiasi riebaluose – ma$iau vartokite gyvulin#s kilm#s 
riebal';

  · atsiminkite, kad nuo 2008 m. ES pagamintuose elektronikos 
ir elektros prietaisuose (asmeniniuose kompiuteriuose, 
televizoriuose, mobiliojo ry&io telefonuose) dekaBDE neturi 
b(ti. Ta)iau anks)iau pagamintuose prietaisuose, kurie vis dar 
parduodami, dekaBDE gali b(ti; 

  · su$inokite gamintojo po$i(r": daugelis $inom' "moni' savo 
produktuose PBDE nebenaudoja, pvz., „Nokia“ ir „Sony 
Ericsson“ – mobiliojo ry&io telefonuose, „Samsung“ – MP3 
grotuvuose, „Apple“ – ne&iojamuose kompiuteriuose ir kt.

§ Saugumo sumetimais pentaBDE ir oktaBDE 
gaminiuose naudoti draud"iama. Nuo 2008 m. 
liepos m#n. ES leid"ia naudoti dekaBDE gami-
nant vis% r'&i% prietaisus, i&skyrus elektronikos 
ir elektros !renginius, ta+iau &i% nuostat% ne 
visada laikomasi Japonijoje, JAV, Taivanyje arba 
Kinijoje, kur pagaminam$ daugiausia elektro-
nikos !rangos ir prietais%. ES &alyse dekaBDE 
&iandien da"niausiai naudojamas plastik% ir 
audini% gamyboje.

Gamyboje polibrominti difenileteriai da$niausiai naudojami  
gaminant nedegius audinius (pvz., )iu$inius, k#d$i', sof' 
apmu&alus, u$uolaidas, kilim' pagrindus, porolon%), elektros 
prietaisus (pvz., kompiuterius, indaploves, plauk' d$iovintu-
vus, mikrobang' krosneles, &aldytuvus, nuotolinio valdymo 
pultelius, elektros ki&tukus, skalbykles, kavos aparatus, 
ventiliatorius, laidus ir kabelius, skrudintuvus, elektros lem-
pu)i' patronus), automobili' valdymo pultus ir nam' (kiuose 
naudojamus vamzd$ius.



PBDE gaminyje neb'na !sitvir-
tin(s. Kai kurie PBDE yra pusiau 
lak's ir i& gaminio gali sklisti 
! aplink$ jau naudojantis tuo 
gaminiu (pvz., transporto prie-
mon#s). Kiti PBDE pradeda sklisti 
susid#v#jus baldams, elektronikos 
prietaisams ir pan.    

Daugumos $moni' organizmas PBDE med$ia-
gomis n#ra labai u$ter&tas – koncentracijos 
lygis tesiekia 30 – 70 milijardo dali' (ppb). 
Ta)iau kai kada $mon#s patenka " aplink%, 
kur toki' dalely)i' koncentracija siekia 10 
000 ppb. Tai pavojinga riba, kuomet atliekant 
tyrimus gyv(nams jau stebimas neigiamas 
poveikis. 1 dalelyt# milijarde – tai ma$daug 
toks kiekis, koks gaunamas arbatin" &auk&tel" 
PBDE supylus " olimpin" plaukimo basein%. 



Organiniai alavo junginiai
Organiniai alavo junginiai – tai dirbtin#s med$iagos, kuri' 
pagrindas yra angliavandenilin# strukt(ra su alavu. Organiniai 
alavo junginiai pla)iai naudojami kaip PVC stabilizuojan)ios 
med$iagos, kaip kenksmingus organizmus naikinantys biocidai 
bei poliuretano ir silikono gamybos katalizatoriai. 

Nors neorganin#s alavo formos laikomos netoksi&komis, alavo 
organiniai dariniai turi daugyb* toksi&k' savybi'. Atskir' alavo 
organini' jungini' poveikis da$niausiai priklauso nuo to, kuri 
organin#s med$iagos dalis yra susijungusi su alavo atomu. 

Pla)iausiai paplit*s junginys – tributilalavas (TBT), kuris yra 
pats toksi&kiausias ir labiausiai $inomas d#l savo biocidini' 
savybi', tod#l anks)iau b(davo pla)iai naudotas j(rininkyst#je. 
TBT d#davo " da$us, kuriais da$ydavo laiv' korpusus, kad &ie 
neapaugt' "vairiausiais mikroorganizmais ir d#l didesnio svorio 
laivas nenaudot' daugiau kuro. Kadangi tokie da$ai buvo pla)iai 
naudojami visame pasaulyje, tiek j(rose, tiek ir g#luose vande-
nyse – TBT (ir jo dariniai – monodibutilalavas bei dibultilalavas) 
labai paplito. 

Alavo organiniai junginiai, turintys vien% ir dvi anglies jungtis, 
yra naudojami kaip stabilizuojan)ios med$iagos, katalizatoriai ir 
gaminant stiklo dang%.   

,iandien organiniai alavo junginiai naudojami:

  · kad nesuirt' PVC;

  · kad grei)iau vykt' chemin#s reakcijos, pvz., gaminant 
porolon% baldams ir pan.; 

  · stiklo taros pavir&iui padengti, taip apsaugant stikl% nuo 
mikroskopini' "skilim';

  · kilimams ir audiniams apsaugoti nuo grybelio; 

  · ne ES &alyse – kaip pesticidai bulvi', cukrini' runkeli'  
pas#liams bei pekano rie&utams, citrusiniams vaisiams, 
vir&(n#se augantiems vaisiams, vynams, dar$ov#ms ir 
apyniams apsaugoti.

Organini% alavo jungini% sukeliamos b#dos:

  · spermoje ima tr(kti $iu$eli', taip suma$#ja spermatozoid' 
judrumas (nustatyta tiriant $uvis ir $iurkes); 

  · pakinta $uv' lytis, tod#l atsiranda daugiau vyri&kos gimin#s 
$uv' bei suma$#ja populiacijos vaisingumas; 

  · toksi&kai veikia kepenis, nerv' l%steles ir imunin* sistem%.

Kaip i&vengti organini% alavo jungini% poveikio: 

  · venkite namuose naudoti PVC – taip suma$#s organini' alavo 
jungini' kiekis nam' ore ir dulk#se;   

  · venkite prie&grybeliniais preparatais paveikt' drabu$i' ir 
avalyn#s;

  · ver)iau rinkit#s ekologi&kas sauskelnes bei moters higienos 
produktus (pvz. pa$ym#tas „+iaur#s gulb#s“, Vokietijos „Öko 
Test“ $enklu) , ta)iau prie& "sigydami pasistenkite daugiau 
su$inoti apie gamintojus ir j' po$i(r" " aplinkos bei sveikatos 
apsaug%.

§ Nuo 2010 m. liepos 1 d. ES draud"iama 
naudoti tributilalav$ ir trifenilalavo junginius 
gaminiuose, jei j% koncentracija visame 
produkte arba jo dalyje vir&ija 0,1 proc. alavo 
svorio. Nuo &ios datos draud"iama tiekti ! rink$ 
produktus, kurie neatitinka &i% reikalavim%. 
I&imtis taikoma tiems produktams, kurie ES 
buvo naudojami iki min#tos datos. Pana&'s 
draudimai  nuo 2012 m. sausio 1 d. bus !vesti d#l 
dibutilalavo jungini% mi&iniuose ir gaminiuose 
bei d#l dioktilalavo jungini% tam tikruose 
gaminiuose. 

Organiniai alavo junginiai gaminiuose da$niausiai naudojami 
siekiant sustiprinti antibakterines produkto savybes (pvz., 
gaminant nealergizuojan)ias pagalves, sauskelnes, koj' pur&kal% 
sportininkams); sumink&tinti plastikinius ir guminius  daiktus 
(pvz., PVC grind' dang%, bat' "d#klus, lietpal)ius, vinilinius 
tapetus) bei PVC atspaudams ant drabu$i' gaminti (pvz. 
atspaudams ant mar&kin#li', krep&i', pripu)iam' kamuoli', 
dviratininko kelni', du&o u$uolaid', aus' ki&tuk'). 



Organiniai alavo junginiai sunkiai 
suyra, o tai rei&kia, kad nuos#dose 
jie i&lieka labai ilgai. 

Organiniai alavo junginiai kaip tarpin#s 
med$iagos gamyboje naudojami gaminant 
daugel" plataus vartojimo preki', o j' liku)iai 
aptikami ir galutiniuose produktuose. 

Organini' alavo jungini' aptikta &i' gamintoj' 
sauskeln#se: „Benetton“, „Boots“, „Huggies“, 
„Pampers“, „Sainsbury’s“.
Tai pavojinga, nes:

  · k(diki' odel# yra plonesn# negu suaugu-
si'j', tod#l chemin#s med$iagos lengviau 
patenka " organizm%; 

  · gruntiniai vandenys u$ter&iami savartynuose 
skaidantis u$kastoms sauskeln#ms ir 
"klotams. 



Alkilfenoliai (AP) 
Alkilfenoli$ etoksilatai (APE)

Alkilfenoliai (AP) – tai dirbtin#s chemin#s med$iagos, kurios 
pirmiausiai naudojamos alkilfenoli' etoksilat' (APE) gamyboje. 
+ios chemin#s med$iagos naudojamos jau daugiau kaip 50 
met' ir yra daugelio pramon#s &ak' gamybos proces' tarpinis 
komponentas, jie naudojami popieriaus mas#s ir popieriaus 
gamyboje, tekstil#s, apmu&al', $em#s (kio pesticid', metal' ir 
plastik' gamyboje. 

Komerciniu po$i(riu svarbiausias yra nonilfenolio etoksilatas 
(NPE). Re)iau naudojamas oktilfenolio etoksilatas (OPE). NPE 
yra aktyvioji pavir&iaus med$iaga, kuri "vairi' produkt' emulsij% 
i&laiko nepakitusi%. NPE ypa) gerai $inomi d#l valom'j' savybi' 
ir dedami " "vairias dezinfekavimo ir valymo priemones. Tod#l 
daugiau nei pus# panaudot' NPE „nuleid$iami " kanalizacij%“ 
ir aptinkami i&leistose nuotekose. Tokiu b(du &ios med$iagos 
pasiekia upes, o v#liau per $uv" gali patekti ant m(s' stalo. 

Yrantis APE, kuris &alinamas su nuotek' valymo "rengini' 
nutekamuoju vandeniu, skyla " dar sunkiau suyrant" ir toksi&k% 
nonilfenol" (NP) ir oktilfenol" (OP). Kol nebuvo apribotas j' 
naudojimas, NPE buvo pla)iai naudojami pramonini' ir buitini' 
valikli' gamyboje, jais b(davo apdorojami audiniai ir oda, jie 
b(davo dedami " da$us, spermicidinius lubrikantus, pesticidus, 
da$us plaukams, kosmetikos ir asmens higienos produktus, 
ypa) " plauk' prie$i(ros priemones. +iandien j' vis dar aptin-
kama i&vardintuose produktuose, kurie importuojami " ES. 

AP i&lieka gana ilgai, jie prikimba prie riebalinio audinio ir 
gali kauptis vandens aplinkoje. AP ir APE aptikta u$ter&tuose 
vandenyse gyvenan)iose $uvyse ir bestuburiuose. 

AP sukeliamos b#dos:

  · NPE ir OPE dariniai ardo endokrinin* sistem%. Manoma, 
kad organizm% veikiant endokrinin* sistem% ardan)iomis 
chemin#mis med$iagomis, gali i&sivystyti tam tikros v#$io 
r(&ys (pvz., kr(ties, s#klid$i', prostatos), atsirasti nutu-
kimas, diabetas, ankstyvas lytinis brendimas, vaisingumo 
problemos, b(ti neigiamai paveikta nerv' sistema;

  · sukelia nepageidaujam% poveik" $uvims: suma$#ja s#klid$i' 
dydis, kiau&in#li' apvaisinama ma$iau, i&gyvena ma$iau 
embrion', jie prastai i&sivysto; neigiam% poveik" turi ir 
$induoliams – silpn#ja patin' vaisingumas, s#klid$i' dydis, 
prast#ja spermos kokyb#, NP ir OP skatina $mogaus kr(ties 
v#$io l%steli' augim%.

Kaip i&vengti AP poveikio:

  · venkite ne ES pagamintos kosmetikos – 
jos sud#tyje gali b'ti APE;

  · venkite ne ES pagamint% tekstil#s gamini% – j% sud#tyje taip 
pat gali b'ti AP. Atkreipkite d#mes! –  ES registruot% !moni% 
gamybos cechai gali b'ti ne Europoje;

  · rinkit#s ekologi&k% produkt% "enklus, pvz., ES „G#le“ arba 
„Öko-Tex 1000“ pa"ym#tus tekstil#s gaminius, nes juos 
gaminant draud"iama naudoti APE.

§ Visus mi&inius, kuri% sud#tyje yra 0,4 proc. 
arba daugiau NP arba NPE, draud"iama teikti ! 
ES bei keli% kit% &ali% rink$ arba naudoti juos 
kosmetikos produkt% gamyboje (pvz., Europos 
S$jungoje draud"iama naudoti NP augal% 
apsaugos produkt% gamyboje, o OPE naudoji-
mas &ioje srityje yra ribojamas). 

Akilfenolio etoksilatai da$niausiai pasitaiko &i' vartojimo 
preki' sud#tyje: automobili' plovimo ir prie$i(ros priemon#se, 
valikliuose ir nuriebalinan)iuose produktuose, kosmetikoje, 
skalbimo milteliuose, da$uose ir lakuose, pesticiduose, vaisti-
niuose preparatuose, d#mi' valikliuose, audiniuose. ES kasmet 
pagaminama apie 20 000 ton' OP, kurie sunaudojami padang' 
gumos, elektros izoliacijos dang' ir tapybos da$' gamyboje.



AP "mog% gali veikti darbo 
vietoje, naudojant !vairius
gaminius arba per u"ter&t$ 
maist$ ar geriam$ vanden!.

  · NPE padeda stabilizuoti emulsijas, kuri' 
forma i&leid$iama daugyb# pla)iai vartojam' 
produkt' – tai kosmetika, vaistai, k(no 
losjonai ir kremai, majonezas ir kitos 
maisto prek#s. Emulsija gaunama sumai-
&ius du skystus produktus. Nenaudojant 
stabilizuojan)i' med$iag' (pvz., NPE), 
mi&inio med$iagos v#liau atsiskiria. NPE 
d#ka emulsija nesusisluoksniuoja " atskiras 
sudedam%sias dalis.

  · Tiriant $mogaus krauj%, kai kur NPE koncen-
tracija buvo 8 kartus didesn# nei leid$iama 
koncentracija ES up#se.
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