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1.1 Apie gidą
Pavojingų medžiagų mūsų namuose yra visur: daugumą 
gaminių ir produktų, kuriuos kasdien naudojame savo 
namuose, sudaro sintetinės medžiagos. Šios medžiagos 
suteikia gaminiams ypatingų savybių: kosmetika ilgiau 
tarnauja dėl konservantų, maisto plastikinė pakuotė 
būna minkšta ir lygi dėl naudojamų plastifikatorių, o 
svetainės užuolaidos – nedegios dėl degumą mažinančių 
medžiagų. Deja, kai kurios šių medžiagų yra pavojingos ir 
kenksmingos mūsų sveikatai ir aplinkai.

Su šiomis medžiagomis turime sąlytį kiekvieną dieną. 
Mes jas nuryjame vartodami maistą, supakuotą į plasti-
ką, gerdami vandenį iš plastikinio vandens butelio, net 
įkvepiame jas, pavyzdžiui, jei grindų danga pagaminta iš 
PVC, taip pat jos patenka per odą, liečiantis su tam tikrais 
audiniais ar kilimėliais jogai. Tai tik keli pavyzdžiai, kurie 
sudaro sąlyčių su pavojingomis medžiagomis visumą. 
Atminkite, kad tokį sąlytį patiriame diena iš dienos, 
savaitę po savaitės, mėnesį po mėnesio – metus po 
metų. Bendra sąlyčių trukmė itin ilga. Tai nereiškia, kad 
mes visi dėl to susergame. Bet kai kurie iš mūsų suserga!

Tiesą sakant, kadangi šių temų tyrimo metodika ir 
kylančios problemos yra gana naujos, ilgalaikio poveikio 
pasekmės ir sudėtinga daugelio įvairių cheminių medžia-
gų, esančių namuose, sudėtis ir mišiniai nėra labai gerai 
ištirti. Atitinkami tyrimai turi būti atliekami kelis dešim-
tmečius, tad iš esmės susiduriama su didele problema – 
įrodyti priežasties ir pasekmės ryšį gali būti labai sunku.

Beje, įtariama, kad daugelis medžiagų yra itin kenksmin-
gos. Teigiama, kad jos sukelia vėžį, alergijas, reprodukci-
nes problemas ir kūdikių bei vaikų raidos sutrikimus. 
Savo molekuline struktūra kai kurios medžiagos (vadina-
mos endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis) yra 
tokios panašios į hormonus, kad organizmas gali jas 
klaidingai interpretuoti, sutrikdydamas hormonų 
pusiausvyrą net esant labai mažoms koncentracijoms.

Naujos cheminės medžiagos yra nuolat kuriamos, o 
tyrimų ciklas, tiriant žalingą šių cheminių medžiagų 
poveikį, trunka ilgai. Dažnai produktai parduodami 
nebaigus atitinkamų mokslinių tyrimų. Tai reiškia, kad 
šalies ir ES įstatymai priimami per vėlai ir negali apsau-
goti piliečių nuo potencialiai kenksmingų medžiagų 
poveikio.

Todėl mes, kaip piliečiai ir vartotojai, turime veikti! 
Turime kiek įmanoma sumažinti potencialiai pavojingų 
produktų bei medžiagų naudojimą ir sąlytį su jais, savo 
pavyzdžiu parodyti, jog siekiame, kad sistema pakistų 
vengiant toksinių medžiagų naudojimo.

Pirmasis žingsnis – suprasti ir pašalinti toksines medžia-
gas iš savo namų. Šis vadovas padės Jums apžvelgti 
kiekvieną Jūsų namų kambarį, čia rasite informaciją, 
kaip tai atlikti.

1 skyrius: Įvadas
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1.2 Apie „NonHazCity“
Šis vadovas parengtas INTERREG projekto „NonHazCity“ 
(www.pagalvok.lt) metu. Projekto komandą sudaro par-
tneriai iš šalių, išsidėsčiusių aplink Baltijos jūrą, mokslo 
ekspertai, nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės ir 
verslo įmonės. Projektas patvirtino, kad yra realių gali-
mybių sumažinti pavojingų medžiagų patekimą į Baltijos 
jūrą kasdien leidžiant laiką namuose ir darbe. „NonHaz-
City“ skatina savivaldybes nustatyti taršos mažinimo 
tikslus ir parengti su cheminėmis medžiagomis susijusių 
veiksmų planus, siekiant sumažinti teršalų išmetimą. 
Šiuo projektu siekiama sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
ne tik savivaldybių teritorijose ir veiklose, bet ir priva-
čiose įmonėse bei vartotojų namuose.

Žmogaus akimis pavojingos medžiagos nematomos, 
tačiau jos naudojamos visur – daugelyje produktų, 
medžiagų ir prekių. „NonHazCity“ akcentuoja daugybę jų 
naudojimo būdų. Šiuo metu rengiami konkretūs jų maži-
nimo planai ir saugesnės alternatyvos, kurias, kur įma-
noma, naudotų Baltijos miestų atstovai. „NonHazCity“ 
siekia, kad visuomenę pasiektų išsami ir skaidri informa-
cija šia tema bei ji būtų įtraukta į savivaldybių politinių 
sprendimų priėmėjų darbotvarkes. Siekiama, kad pavo-
jingų cheminių medžiagų valdymas taptų aktualus 
visiems – pradedant nuo mūsų namų ir darboviečių ir 
galiausiai vykdant visas veiklas mieste.

Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite projekto svetainėje: www.pagalvok.lt
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1.3 Kaip naudoti gidą
Šiame leidinyje pateikiami nuoseklūs žingsniai, kaip 
sumažinti pavojingų cheminių medžiagų poveikį jūsų 
namuose, keliaujant iš vieno kambario į kitą.

Antrajame skyriuje pateikiama informacija apie tai, ko 
reikia ieškoti, ką pašalinti ar kuo pakeisti, kad būtų 
išvengta pavojingų medžiagų įvairiuose Jūsų namų 
kambariuose. Taip pat pateikiami patikros lapai, kuriuos 
galite periodiškai užpildyti ir kartoti (pvz., kas pusmetį). 
Jie padės įvertinti padarytą pažangą ir į ką reikia 
atsižvelgti pirmiausiai. Daugumos kambarių patikros 
lapai pirmiausia prašo suskaičiuoti, kiek produktų ir 
daiktų naudojate. Daugelis mūsų turime daug daugiau 
daiktų bei produktų, nei mums reikia ar naudojame. 
Taigi, norint pašalinti pavojingas medžiagas iš savo 
namų, visų pirma, reikia atsikratyti tų daiktų. Jei gyvena-
te šeimoje, paprašykite pagalbos ir pirmiausia pradėkite 
tvarkyti savo daiktus. Prieš išmesdami kitų šeimos narių 
daiktus, paklauskite, ar galima ir ar jie neprieštarauja – 
žingsnis po žingsnio – toks šios patikros šūkis!

Trečiajame skyriuje pateikiama išsami informacija apie 
pavojingas chemines medžiagas ir jų poveikį sveikatai bei 
aplinkai.

Ketvirtajame skyriuje pateikiama informacija apie 
dažniausiai naudojamus ekologinius ženklus ir simbolius.

Penktajame skyriuje pateikiami naudingi „pasidaryk 
pats“ (PP) valymo priemonių ir kosmetikos receptai.

Šeštajame skyriuje pateikiamos pagrindinės 
rekomendacijos ir patikros lapai, kurie padeda greitai 
išvalyti namus nuo pavojingų cheminių medžiagų. Šis 
valymas gali būti ne toks nuodugnus, tačiau patikros 
lapais galima patogiai naudotis laikant juos gerai 
matomoje vietoje (pvz., ant šaldytuvo durelių) kaip 
dekoratyvinę detalę, primenančią apie gyvenimą su 
mažiau kenksmingų cheminių medžiagų.
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2 skyrius: Namų kambarių patikra
2.1 Drabužinė
Nesvarbu, ar brangus, ar pigus: gamybos metu drabužiai 
liečiasi su įvairiomis cheminėmis medžiagomis. Audinių ir 
mados pramonėje naudojama per 20 000 skirtingų chemi-
nių medžiagų. Tai yra apie 30% naudojamų chemikalų visa-
me pasaulyje! Daugelis šių cheminių medžiagų yra 

kenksmingos žmonių sveikatai ir aplinkai, pavyzdžiui, azo-
dažikliai, daugybė tirpiklių ir degumą mažinančių medžia-
gų. Taigi, kelias į drabužių spintą be cheminių medžiagų 
prasideda parduotuvėje. Prieš pirkdami, pasiteiraukite apie 
pavojingas medžiagas parduodančiųjų.

Patikrinimas: Kiek drabužių vis dar dėvite?
Tik nuo Jūsų priklauso, ar skaičiuosite kiekvieną visų  
namuose gyvenančiųjų kojinę ar apatinį trikotažą, ar 
skirsite daugiau dėmesio vieno asmens drabužiams ir  
(arba) tik viršutiniams drabužiams. Tikslas nėra  
suskaičiuoti daugiausiai, tikslas – išsiaiškinti, kokių  
audinių drabužius dėvite ir kokie Jums tikrai reikalingi.

Patikrinimas: Kiek Jūsų drabužių yra  
su ekologiniu ženklu, koks tai ženklas?
Jei Jūsų drabužiai yra pažymėti ekologiniu ženklu, šią  
informaciją dažniausiai galite rasti ant jų prisiūtose mažose etiketėse.

   
Atskirkite visus drabužius ir batus, kurių nedėvite 
dažnai. Gal juos geriau atiduoti savo draugams ar 
paaukoti pelno nesiekiančioms organizacijoms?

 Ženklas  Yra (suskaičiuokite)   Ženklas  Yra (suskaičiuokite)

NO

RDIC ECOLABEL
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Dėvėkite drabužius ir batus, pagamintus iš natūralių, 
o ne sintetinių medžiagų. Tačiau atkreipkite dėmesį į 
odą: oda dažnai rauginama ir dažoma naudojant pa-
vojingas chemines medžiagas.

  
Venkite drabužių ir batų, kurie skleidžia stiprius che-
minius kvapus. Plaukimo ir lauko drabužiams ieško-
kite etikečių, pažymėtų „PFOA-free“, „PFC/PFAS-free“ 
ir „Fluorocarbon-free“. 

  
Medžiagos PFOA ir PFC naudojamos vandeniui ir ne-
švarumams atstumti (ypač lauko drabužiams naudo-
jamos nepralaidžios vandeniui medžiagos), o kaip 
šalutinis poveikis, galimas hormonų pusiausvyros 
sutrikdymas. Daugiau informacijos apie šias medžia-
gas galite rasti 3 skyriuje.

  
Venkite sportinių drabužių, pagamintų iš plastikinių 
tekstilės pluoštų (poliamido, poliesterio, akrilo ir kt.), 
verčiau rinkitės ekologišką medvilnę. Nuo sportinių 
drabužių, pagamintų iš plastikinių tekstilės pluoštų, 
skalbiant į vandenį gali patekti mikroplastikas. Šie 
audiniai taip pat skatina prakaitavimą ir, norėdamos 
šią problemą pašalinti, daugelis kompanijų savo 
plastiko tekstilės pluoštams papildomai naudoja 
biocidus ir nanosidabrą. Biocidai – tai medžiagos, 
naikinančios bakterijas ir kitus mikroorganizmus. 
Nanosidabro dalelės gali kauptis kūne.

  
Rinkitės neraštuotus drabužius. Raštuose gali būti 
kenksmingų medžiagų, tokių kaip įvairios minkšti-
nančios medžiagos, PVC arba policikliniai aromati-
niai angliavandeniliai (PAH).

  
Pirkite gaminius, kurie paženklinti ekologiniais žen-
klais. Daugiau informacijos apie ekologinius ženklus 
rasite 4 skyriuje.

  
Užuot pirkę naujus drabužius, apsilankykite dėvėtų 
prekių parduotuvėse, drabužių keitimosi vakarėliuo-
se arba naudokitės internetinėmis dėvėtų drabužių 
platformomis. Dėvėti drabužiai dažnai jau būna iš-
skalbti tiek kartų, kad pavojingos medžiagos jau 
būna išplautos.

  
Venkite skalbinių gaiviklių ir batų dezodorantų, nes 
juose gali būti nepageidaujamų biocidų ir (arba) dirb-
tinių kvapiųjų medžiagų. Sodos milteliai taip pat 
veiksmingai naudojami batams – įberkite į batus, pa-
laikykite per naktį ir iškratykite. Pabandykite atnau-
jinti drabužius. Sukurkite naujus mėgstamus 
drabužius iš senų arba nuneškite pataisyti siuvėjui, o 
batus – į taisyklą. 

  
Venkite drabužių, pažymėtų „non-iron“ (nelyginti), 

„crease-resistant“ (nesiglamžantis) arba „wash befo-
re wearing“ (prieš dėvėdami, išskalbkite). Juose daž-
nai būna kenksmingų cheminių medžiagų!

  
Skalbkite aplinkai nekenksmingu būdu: skalbimo 
mašiną paleiskite tik pripildytą ir naudokite ekologiš-
kai sertifikuotą skalbimo priemonę ar skalbimo rutu-
lį. Venkite minkštiklių, nes jie yra kenksmingi 
aplinkai ir dėl to, kad kvapiosios medžiagos ir daži-
kliai yra alergenai. Skalbkite 30 °C temperatūroje, 
nes to visiškai pakanka išplauti vidutiniškai pripildy-
tos mašinos nešvarių skalbinių kiekį.

  
Užuot naudoję naftaliną ir kitus sintetinius insektici-
dus, naudokite natūralias priemones, tokias kaip le-
vandas, kaštonus, cinamono žievę, ajero lapus ar 
pačiulių, kadagių eterinį aliejų.

  
Nepirkite pigių papuošalų, nes juose kartais būna 
alergenų, tokių kaip nikelis ar švinas, kurie gali pa-
kenkti vaisiui ir lemti mažų vaikų neurologines ligas.

Patikrinimas: Iš kokios medžiagos pasiūti Jūsų drabužiai?
Paprastai šią informaciją galite rasti mažose etiketėse, prisiūtose prie drabužių.

Medžiaga Pluošto tipas Yra (suskaičiuokite)

Medvilnė natūralus pluoštas (augalinės kilmės)

Linas natūralus pluoštas (augalinės kilmės)

Vilna natūralus pluoštas (gyvulinės kilmės)

Oda natūralus pluoštas (gyvulinės kilmės)

Viskozė pusiau natūrali, pusiau sintetinė

Poliuretanas sintetinis pluoštas (plastikas)

Sintetinė oda sintetinis pluoštas (plastikas)

Poliamidas (nailonas), sintetinis pluoštas (plastikas)

Poliesteris sintetinis pluoštas (plastikas)

Akrilas sintetinis pluoštas (plastikas)

Elastanas sintetinis pluoštas (plastikas)
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2.2 Svetainė
Svetainėse gali būti įvairių pavojingų cheminių medžiagų 
šaltinių. Tai gali būti, pavyzdžiui, degumą mažinančios 
medžiagos ir plastifikatoriai, kurie išsiskiria iš baldų, grindų 
dangų, sienų dažų, elektronikos, kabelių ir tekstilės 
gaminių, pavyzdžiui, užuolaidų, kilimų ir pagalvių. Nuolati-
nis laipsniškas šių cheminių medžiagų sklidimas paprastai 
reiškia nuolatinį poveikį ir pavojingų medžiagų pasisavini-
mą per sąlytį su oda ir įkvėpus.

Svetainės daiktus, pavyzdžiui, užuolaidas ar lentynas, 
pakeisti, aišku, nėra taip paprasta, kaip pašalinti tuos 
senus bėgimo šortus, kurių nebedėvite. Taigi, čia rasite 
keletą rekomendacijų, ką galite keisti savo kambaryje 
nepirkdami naujų baldų, ir keletą idėjų, jei nuspręsite 
suteikti savo svetainei naują išvaizdą.

  
Atsisakykite visų Jums nereikalingų elektroninių 
prietaisų, ypač tų, kurių nenaudojate nors kartą 
per savaitę. 

  
Išjunkite elektroninius prietaisus, kurių šiuo metu 
nenaudojate, bet norite laikyti kambaryje. Priešin-
gu atveju prietaisai vis tiek gali skleisti kenksmin-
gas medžiagas.

  
Ar šalia šildytuvo yra laidų? Jei taip, būtinai 
padėkite juos kitur, kur jie nėra veikiami šilumos. 
Laidai dažnai gaminami iš PVC, kuriame gali būti 
tokių priedų kaip ftalatai. Jei laidai ir prietaisai yra 
įkaitę, gali išsiskirti kenksmingos cheminės 
medžiagos. 

  
Dažnai nuvalykite dulkes nuo elektroninių prietai-
sų ir būtinai itin dažnai vėdinkite svetainę. Chemi-
nės medžiagos kaupiasi dulkėse. Ypač svarbu 
dulkių siurbliu valyti vietas šalia elektroninių 
prietaisų, nes jie išskiria ir degumą mažinančias 
medžiagas, ir ftalatus. Nenuplaukite siurblyje 
susikaupusių dulkių po kranu, nes nuotekų 
valymo įrenginiai sunkiau apdoroja tokius terša-
lus. Dulkes meskite tiesiai į šiukšlių maišą. 

  
Sumažinkite patalpos oro temperatūrą iki žemes-
nės nei 21 °C (įrodyta, kad tokioje ar žemesnėje 
temperatūroje iš buitinių prietaisų ir gaminių 
išsiskiria mažiau pavojingų medžiagų).

  
Patikrinkite, ar ant baldų ir audinių yra ekologinių 
ženklų (daugiau informacijos rasite 4 skyriuje), o 
ateityje pirkite baldus ir tekstilės gaminius, pažymė-
tus ekologiniu ženklu: turėdami poreikį ekologiš-
kiems gaminiams, Jūs padėsite teisingai nukreipti 
rinką. Didelė paklausa suteikia didesnę pasiūlą ir 
geresnes kainas pažangiausioms ir aplinkai draugiš-
koms alternatyvoms.

  
Jei norite pakeisti baldus ir tekstilę, pagalvokite 
apie naudotų daiktų pirkimą. Balduose, kuriems 
naudojamos medžio drožlių plokštės, dažnai būna 
alergiją sukeliančio formaldehido, kuris, tikėtina, 
jau išsiskyręs iš gaminio, kai perkamas iš naudotų 
daiktų. 

  
Prieš pirkdami patikrinkite, kada Jūsų perkami 
baldai buvo pagaminti. 2005 m. naujais ES teisės 
aktais (POP reglamentu (ES) 2019/1021) buvo 
uždrausta naudoti vienas iš pavojingiausių degumą 
mažinančių medžiagų, kurios dažnai būna randa-
mos balduose ir pagalvėlėse su porolonu, pagamin-
tuose iki 2005 m.
Pasiteiraukite apie produkto paviršiaus apdirbimą: 
sofos dangos audiniai gali būti apdirbti su PFC/PFAS 
(pvz., su PFOA), nes jie atstumia purvą ir vandenį. 
Jie taip pat gali būti apdirbti cheminėmis degumą 
mažinančiomis medžiagomis. Jei perkate naujas 
sofas, užuolaidas, kilimus ir kitus tekstilės gaminius, 
turėtumėte vengti šių medžiagų. Parduotuvėje 
teiraukitės „PFOA-free“, „PFC-free“ ir „Fluorocar-
bon-free“ arba su ekologiniu ženklu produktų.

Patikrinimas:  
Kiek turite elektroninių prietaisų?

Patikrinimas: Iš kokių medžiagų yra 
pagaminti Jūsų baldai ir audiniai?

Patikrinimas:  
Kur yra Jūsų elektroniniai prietaisai?10



  
Reguliariai vėdinkite butą remonto metu ir po jo, 
atidarydami visus langus ir pilnai išvėdindami 
patalpas. Prieš pradėdami patikrinkite visas su 
gaminiu susijusias rekomendacijas (pvz., dėl 
dažymo) ir pasitarkite su remontuojančiais darbi-
ninkais, kad netrukdytumėte remonto darbams. 

  
Pirkdami dažus atkreipkite dėmesį į ekologinius 
ženklus, tokius kaip „Mėlynasis angelas“, nes 
dažuose dažnai būna kenksmingų medžiagų, tokių 
kaip plastifikatoriai, konservantai ir tirpikliai. Taip 
pat apsvarstykite galimybę naudoti vandens 
pagrindu pagamintus, molio, silikatinius ar kalkinius 
dažus, o ne įprastus.

  
Po dažymo: palikite džiūti mažiausiai 24–36 valandas. 
Šiuo metu neikite į kambarius, nes didelis lakiųjų ir 
galimai pavojingų chemikalų kiekis išgaruoja ir gali 
kauptis patalpų ore. Natūraliuose dažuose (pavyzdžiui, 
kalkių ir molio dažuose) ir ekologiniu ženklu pažymė-
tuose dažuose taip pat gali būti lakiųjų cheminių 
medžiagų, tačiau jų koncentracija yra daug mažesnė.

  
Venkite plaunamų tapetų. Juose yra PVC ir plastifikato-
rių, kurie gali trikdyti hormonų pusiausvyrą.

  
Dažų, lakų ir statybinių medžiagų likučius išmeskite 
viešojo valymo tarnybos perdirbimo centruose. 
Neišpilkite lako ir dažų į kriauklę ar unitazą!

  
Venkite purškiamų dažų, nes aerozoliai gali neigiamai 
paveikti Jūsų kvėpavimo takus. Geriau lakavimui ir 
dažymui naudokite teptukus ir volelius.

  
Vidaus apdailoje venkite klijų, į patalpos orą išskirian-
čių toksinį formaldehidą, rinkitės klijus be tirpiklių 
(pažymėta ant gaminio) arba pritvirtinkite vinimis ar 
kištukinėmis jungtimis.
Visada atkreipkite dėmesį į informaciją alergiškiems 
žmonėms.

  
Rinkdamiesi grindų dangą, paklauskite tiekėjo ar 
gamintojo, kaip ji buvo apdorota. Jei pasirinksite 
medines grindis, įsitikinkite, kad jos pagamintos iš 
tvarios miškininkystės šaltinių (FSC arba PEFC sertifi-
katas). Įprastai tai yra bambukas, kamštis, linoleumas 
arba natūralus kaučiukas

  
Atminkite, kad parketas yra geresnis pasirinkimas nei 
laminuotos grindys, jei naudojamas vientiso medžio 
parketas. Iš kelių medienos sluoksnių suklijuotoje 
parketlentėje gali būti pavojingų komponentų (fenolio, 
tolueno, formaldehido), esančių rišikliuose ir apsaugi-
nėse hidroizoliacijos medžiagose, kiekiu viršijančių 
laminuotą grindų dangą.

  
Venkite produktų, kuriuose yra lakiųjų organinių 
junginių (LOJ). Atkreipkite dėmesį į 
etiketę arba paprašykite patarimo. 
Atkreipkite dėmesį į žymėjimą 

„Emission Scale“ (emisijos skalė) –  
rinkitės produktus, pažymėtus A +.

  
Parduotuvėje visada kreipkitės patarimo ir įsitikinkite, 
ar remonto produktuose nėra formaldehido, minerali-
nių tirpiklių, plastifikatorių ar lakiųjų organinių 
junginių.

  
Apskritai siekite naudoti statybines medžiagas su I tipo 
ekologiniais ženklais: ES ekologiniu ženklu, Šiaurės 
šalių ekologiniu ženklu, Mėlynojo angelo ir kitais 
patikimais ekologiniais ženklais, nes jie garantuoja 
mažiausią kenksmingų medžiagų patekimą į aplinką 
visais gaminio gyvavimo ciklo etapais. Išsamesnės 
informacijos ieškokite 4 skyriuje ir svetainėje  
www.ecolabelindex.com.

  
Vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis dėl 
medžiagų naudojimo ir šalinimo ir naudokite apsaugi-
nes priemones odos apsaugai.

Ką svarbu žinoti atliekant remonto darbus?
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Plastikas Yra (suskaičiuokite)

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai (pvz., šiaudeliai gėrimams)

Maisto tara

Virtuvės reikmenys (pvz., pjaustymo lentos)

Putplastis

Nepridegančios dangos indai Yra (suskaičiuokite)

Virtuvės indai (pvz., keptuvės)

Vienkartinio naudojimo gaminiai (pvz., kepimo popierius)

Kita Yra (suskaičiuokite)

Bambuko gaminiai

Aliuminis

2.3 Virtuvė
Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, pjaustymo lentos, nepridegantys indai maisto ruošimui ir aliuminio folija – tai daiktai, 
kuriuos kasdien naudojate savo virtuvėje. Juose taip pat slypi pavojingos medžiagos, kurios gali patekti į organizmą 
įkvėpus, sąlytyje su oda ir maistu. Gera žinia yra ta, kad vos keliais paprastais ir daug nekainuojančiais veiksmais galite 
greitai ir lengvai sumažinti šių medžiagų poveikį.

Patikrinimas: Iš kokios medžiagos pagamintus daiktus naudojate savo virtuvėje?
Žemiau pateiktame sąraše rasite tik gaminius, kuriuose gali būti pavojingų medžiagų.
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Stiklas, keramika, nerūdijantis plienas, neapdorota 
mediena ir medvilnė (ekologiškai sertifikuota) yra 
medžiagos, kurios nekenkia sveikatai naudojant 
maistui. 

  
Iš esmės, venkite plastikinių daiktų. Tai nereiškia, kad 
turite nedelsdami išmesti visus plastikinius gaminius, 
nes tai nebūtų tvaru. Verčiau pagalvokite apie 
alternatyvas be plastiko, kai daiktą prireikia keisti, 
kai jis susidėvi. 

  
Nešildykite maisto plastikiniuose induose. Kaitinant 
kenksmingos cheminės medžiagos gali lengviau 
patekti į maistą.

  
Dauguma bambuko dirbinių, pavyzdžiui, kavos 
puodeliai ar vaikiškos lėkštės, spaudžiami ir klijuoja-
mi į formą naudojant pavojingus melamino klijus. 
Ypač jei stalo reikmenys įkaista daugiau nei iki 70 °C, 
iš melamino gali išsiskirti formaldehidas. Geriau 
venkite tokių produktų! Tačiau pati bambuko 
mediena nėra kenksminga.

  
Venkite aliuminio. Aliuminis, besiliečiantis su maistu, 
gali būti kenksmingas sveikatai, ypač kai maistas yra 
rūgštingas (dažniausiai rūgštaus skonio). 

  
Silikonas yra saugus, jei prieš pirmąjį naudojimą jis 
grūdinamas (kaitinamas 4 valandas 200 °C tempera-
tūroje). Daugelis gamintojų vengia šio brangaus 
veiksmo, todėl prieš naudodami daiktus turėtumėte 
patys grūdinti juos orkaitėje.

  
Norint pagaminti riebalus, vandenį ar nešvarumus 
atstumiančią nepridegančią dangą virtuvėje naudoja-
mų reikmenų ar maisto pakuotėms (pvz., keptuvėms, 
mikrobangų krosnelėje ruošiamų spragėsių pakuotei, 
kartoninėms picos dėžėms) naudojami PFOA, PFC/ 
PFAS ir fluorinti angliavandeniliai. Perfluoralkilo 
junginiai (PFAS) gali sukelti vėžį ir pakenkti kepenims. 
Venkite PFAS dengtų medžiagų, naudokite nerūdijan-
čio plieno, ketaus ar keramikos indus.

  
Pirmenybę teikite kepimo popieriui ar keksiukų 
formoms, kurie turi ekologinį ženklą, o ne nepride-
gančioms alternatyvoms.

Medžiaga Yra (suskaičiuokite)

Be pakuotės

Vienkartinio naudojimo plastikas

Daugkartinio naudojimo plastikas

Popierius, kartonas

Stiklas, keramika, nerūdijantis plienas

Medis

Aliuminis

Kita

Patikrinimas: Kokios medžiagos naudojamos maisto produktų pakuotėms?
Savaitę stebėkite savo apsipirkimo įpročius ir suskaičiuokite kokių medžiagų pakuotes parsinešėte namo.

  
Kaskart, pirkdami maisto produktus, pasvarstyki-
te, kokios medžiagos patenka į Jūsų virtuvę, ir 
kokios pavojingos medžiagos gali patekti į Jūsų 
organizmą.

  
Daržovėms ir vaisiams galite naudoti savo daug-
kartinius (medvilninius) maišelius. Sūrį ir mėsą 
stenkitės pirkti nesupakuotus arba tiesiog papra-
šykite pardavėjo įdėti į Jūsų nerūdijančio plieno 
indą, kad parsineštumėte saugiai ir higieniškai.

  
Nepirkite maisto skardinėse! Maisto ir gėrimų 
skardinių vidaus danga įprastai gaminama iš 
bisfenolio A (daugiau informacijos rasite 3 skyriuje).

Medžiaga Yra (suskaičiuokite)

Be pakuotės

Vienkartinio naudojimo plastikas

Daugkartinio naudojimo plastikas

Popierius, kartonas

Stiklas, keramika, nerūdijantis plienas

Medis

Aliuminis

Kita

Patikrinimas: Kokios medžiagos pakuotėse laikote maistą?
Suskaičiuokite, kokių medžiagų pakuotėse laikote maistą namuose.

  
Patartina laikyti maistą stikliniuose, keramikiniuo-
se ar nerūdijančio plieno induose.
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Medžiaga Yra (suskaičiuokite)

Plastikas

Popierius, kartonas

Stiklas, keramika, nerūdi-
jantis plienas

Aliuminis

Kita

Patikrinimas: Iš kokios medžiagos pagamintos pakuotės, kuriose laikote maisto 
produktus šaldiklyje ir kokiose šildote maistą?
Stebėkite savo produktų šaldymo ir šildymo įpročius visą savaitę ir suskaičiuokite.

  
Nenaudokite jokio plastiko karštam, riebiam ir 
rūgščiam maistui, nes tokiomis sąlygomis pavojin-
gos medžiagos iš plastiko gali patekti į maistą. 

  
Venkite aliuminio! Aliuminis, sąlytyje su maistu, gali 
būti kenksmingas sveikatai, ypač kai maistas yra 
rūgštus.

  
Rinkitės maisto produktus su ekologiniu ženklu, 
kad sumažintumėte pesticidų likučių kiekį. Ypač 
atkreipkite dėmesį į kavą, pieno produktus, mėsą, 
obuolius, bananus, citrusinius vaisius, vynuoges, 
bulves, svogūnus ir paprikas. Auginant šiuos 
maisto produktus dažnai naudojama daug pestici-
dų. Ekologiško maisto pasirinkimas yra ne tik 
naudingas Jūsų sveikatai, bet ir naudingas ūkinin-
kams, gyvūnams ir ekosistemoms. Atkreipkite 
dėmesį į šalyje naudojamus maisto produktų 
žymėjimo ekologinius ženklus.

  
Jei nesate tikri, ar maistas buvo apdorotas pestici-
dais, ar ne, nuvalykite jį soda ar citrinos rūgšties ir 
vandens tirpalu. 
Pirkite savo šalyje užaugintą maistą, kuris yra 
sezoninis. Šalyje užaugintų maisto produktų 
nereikia gabenti dideliais atstumais ir jie paprastai 
nėra auginami šildomuose šiltnamiuose, kam yra 
sunaudojami dideli kiekiai iškastinio kuro.

Yra %

Patikrinimas: Kokią Jūsų perkamo ir valgomo maisto produktų dalį sudaro  
ekologiškas, regionininis ar sezonininis maistas?
Savaitę stebėkite, kiek perkate ekologiškų ir įprastų maisto produktų, ir įvertinkite jų dalį.
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Atrinkite produktus, kurių galiojimo laikas pasibai-
gęs, ir tinkamai juos išrūšiuokite, jei įmanoma, 
grąžinkite pakuotę. Iš esmės, turėtumėte stengtis 
sumažinti nenaudojamų kūno priežiūros ir kosme-
tikos produktų kiekį.

  
Venkite purškiamų produktų, nes jie gali neigiamai 
paveikti Jūsų kvėpavimo takus.

  
Rinkitės I-ojo tipo ekologinius ženklus turinčius 
produktus, pvz., ES ekologinį ženklą, Šiaurės šalių 
ekologinį ženklą, Mėlynojo angelo ekologinius 
ženklus arba tokius kaip NATRUE, ICEA, ECOCERT, 
nes jie garantuoja mažiausią kenksmingų medžia-
gų patekimą į aplinką visais gaminio gyvavimo 
ciklo etapais. Išsamesnės informacijos ieškokite 
4 skyriuje ir svetainėje www.ecolabelindex.com.

  
Nepasikliaukite gamintojų „žaliaisiais teiginiais“, 
tokiais kaip „ekologiški“, „natūralūs“ ar „organi-
niai“. Internetas leidžia lengvai patikrinti gamintojų 
įmonės politiką ir „žaliuosius teiginius“, kurie gali 
padėti pasirinkti patikimų, nepriklausomų trečiųjų 
šalių sertifikuotus produktus.

  
Dėmesio! Šiame sąraše pateikiamos dažniausiai 
naudojamos cheminės medžiagos, sąrašas toli 
gražu nepilnas, nes rinkoje sutinkamų cheminių 
medžiagų skaičius itin didelis. Todėl, jei savo 
priežiūros produkte rasite cheminę medžiagą, kuri 
čia nėra paminėta, siūlome nepatingėti ir išsiaiškin-
ti patiems. Ieškokite informacijos apie cheminę 
medžiagą internete, išbandykite mobiliąsias 
programėles produktų informacijos nuskaitymui, 
kurios tikrina, ar nėra kenksmingų medžiagų (pvz., 

„ToxFox“ (tik Vokietijoje) arba „Codecheck“).

  
Ingredientų seka sąraše pateikiama mažėjančia 
tvarka, atsižvelgiant į jų dalį produkte. Kitaip 
tariant, kuo daugiau medžiagos yra produkte, tuo 
aukščiau ji pateikiama sąraše.

  
Ypatingą susirūpinimą kelia vadinamieji „endokrini-
nę sistemą ardantys chemikalai“, kurie gali sukelti 
chaosą mūsų subtiliai sureguliuotoje hormonų 
sistemoje ir pakenkti nuo hormonų priklausomoms 
reakcijoms, tokioms kaip medžiagų apykaita, 
augimas, imuninės sistemos funkcionalumas ir 
organų vystymasis, (pvz., triklozanas, naudojamas 
kai kuriose dantų pastose).

  
Venkite plaukų tiesinimo produktų, plaukų dažų, 
odos šviesinimo priemonių, kvepalų ir nagų lako, 
nes juose paprastai yra daug kenksmingų cheminių 
medžiagų! Venkite su aliuminio druskomis ir 
purškiamų dezodorantų. Purškalai gali neigiamai 
paveikti kvėpavimo takus, o aliuminio druskos gali 
užkimšti poras.

  
Patikrinkite ingredientų sąrašus savo kūno priežiū-
ros produktuose: ar juose yra žemiau išvardytų 
pavojingų cheminių medžiagų?

Patikrinimas:  
Kiek produktų naudojate?

Patikrinimas: Kiek Jūsų naudojamų 
kūno priežiūros produktų yra pažymėti 
ekologiniu ženklu?

Patikrinimas: Kiek cheminių medžiagų, 
nurodytų produktų etiketėse, yra 
pavojingos?

2.4 Vonia
Kūno priežiūros priemonėse ir kosmetikoje, pavyzdžiui, 
kremuose, šampūnuose, muiluose, gali būti medžiagų, kurios 
neigiamai veikia Jūsų hormonų sistemą. Jos gali dirginti odą 
ir kvėpavimo takus ir netgi sukelti alergiją. Žemiau pateiktas 
patikros sąrašas padės Jums sukurti tokią vonios patalpą, 
kuri bus saugi Jūsų sveikatai ir nekenks aplinkai.
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Medžiaga* Rizika Yra (suskaičiuokite atskirame 
produkte)

Parabenai: Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben, Butylparaben (biocidas)

EDC (endokrininę sistemą ardanti cheminė 
medžiaga; neigiamas poveikis hormonų 
sistemai)

Formaldehidą išskiriančios medžiagos: 
DMDM Hydantoin, Quaternium-15, 
Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea

Stiprūs odos dirgikliai, alergenai

Kvapiosios medžiagos, aromatai Alergenas

Methylisothiazolinone  
(konservantas) Alergenas

Methylchloroisothiazolinone  
(konservantas) Alergenas

Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate, 
Octyl methoxycinnamate) (UV filtras)

EDC (endokrininę sistemą ardanti cheminė 
medžiaga; neigiamas poveikis hormonų 
sistemai)

Butylated Hydroxytoluene (BHT)  
(konservantas)

EDC (endokrininę sistemą ardanti cheminė 
medžiaga; neigiamas poveikis hormonų 
sistemai)

Zinc pyrithion Aplinkai pavojinga medžiaga

Oxybenzone (Benzophenone-3)  
(UV filtras)

EDC (endokrininę sistemą ardanti cheminė 
medžiaga; neigiamas poveikis hormonų 
sistemai)

Triclosan (antiseptinės ir  
dezodoruojančios savybės)

EDC (endokrininę sistemą ardanti cheminė 
medžiaga; neigiamas poveikis hormonų 
sistemai)

Resorcinol (dažo plaukus)
EDC (endokrininę sistemą ardanti cheminė 
medžiaga; neigiamas poveikis hormonų 
sistemai)

Cyclotetrasiloxane
Galima EDC medžiaga (endokrininę sistemą 
ardanti cheminė medžiaga; neigiamas 
poveikis hormonų sistemai)

4-methyl benzylidene camphor (UV filtras)

Labai toksiška vandens organizmams, turinti 
ilgalaikį poveikį ir įtariama, kad kenkia 
vaisingumui ir (arba) gali pakenkti negimu-
siam kūdikiui

*Pateiktos 20 dažniausiai aptinkamos kenksmingos medžiagos. 
  Įspėjimas! Sąrašas nėra pilnas.
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Patikrinimas: Su keliais žaislais įprastai 
žaidžia Jūsų vaikas?
(mažiausiai kartą per savaitę)

Patikrinimas: Kiek elektroninių žaislų 
ir prietaisų yra Jūsų vaiko kambaryje, 
kuriame jis miega?

Patikrinimas: Iš kokių medžiagų 
pagaminti Jūsų vaiko žaislai?
Išrūšiuokite savo vaiko žaislus pagal medžiagą: (1) plastikas, 
(2) medis ir (3) tekstilė.

Patikrinimas: Ar žinote, kiek metų yra 
žaislui ar jis buvo pagamintas iki 2013 m.?
Pastaraisiais metais sugriežtinti žaislus reglamentuojantys 
įstatymai (paskutinį kartą atnaujinti 2013 m.). Todėl senesni 
žaislai dažniausiai yra pavojingesni už naujesnius.Medžiaga Yra (suskaičiuokite)

Plastikas

Medis

Tekstilė

Kita

Pagaminimo metai Yra (suskaičiuokite)

Pagaminta iki 2013 m.

Pagaminta po 2013 m.

Pagaminimo data nežinoma

2.5 Vaikų kambarys
Vaikų kambarys gali būti labiausiai cheminėmis medžiagomis 
užterštas kambarys namuose. Cheminės medžiagos išsiskiria 
iš baldų, žaislų ir elektronikos ir gali turėti įtakos oro kokybei ir 
sveikatai. Be to, vaikai yra jautresni pavojingoms medžiagoms 
nei suaugusieji. Jei turite vaikų, jų kambarys yra puiki vieta 
pradėti pažintį su cheminėmis medžiagomis.

  
Pašalinkite visus žaislus, su kuriais vaikas nežaidžia 
dažnai, ir jei jie nebenaudojami, tinkamai juos 
išrūšiuokite: elektroniniai žaislai turi patekti į 
elektronikos atliekų konteinerį, plastikiniai – į 
plastiko, tekstiliniai – į tekstilės ir t.t.

  Venkite elektronikos miegamajame dėl išskiriamų 
pavojingų medžiagų, apie kurias kalbėta anksčiau, 
žr. 2.2 skyrių!

  Venkite elektroninių žaislų! Žaisliniuose telefonuo-
se, „kalbančiuose“ žaisluose ir kt. gali būti pavojin-
gų medžiagų ir sunkiųjų metalų, todėl jų negalima 
duoti vaikams.

  Atskirkite daiktus, kurie nėra skirti žaidimui, kurie 
greičiausiai nėra saugūs vaikams (pvz., mobilieji 
telefonai). Išimtys yra natūralios medžiagos, neap-
dorota mediena ir paviršiuje neapdorotas audinys.

  Jei įmanoma, pašalinkite senus žaislus. Būkite 
atsargūs su žaislais iš antrų rankų, jei nežinoma 
pagaminimo data.
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Patikrinimas: Kiek minkštų žaislų yra 
užpildyti porolonu? Ar jie buvo pagaminti 
iki 2013 m.?

Patikrinimas: Ar Jūsų vaikai  
pomėgiams naudoja tam tikras 
medžiagas, pavyzdžiui, dažus?

Patikrinimas: Išsiaiškinkite, iš ko pagaminti  
vaiko kambario baldai ir audiniai, ar juose nėra pavojingų medžiagų.

Patikrinimas: Kaip žaislai atrodo ir  
koks jų kvapas?

Savybės Kiek?

Tepaluoti ir (arba) lipnūs

Sulūžę

Su nusilupusiais dažais

Nenatūralaus kvapo

  Išmeskite bet kokius minkšto plastiko žaislus, kurie 
kvepia nenatūraliai, paviršius yra lipnus ir (arba) 
tepaluotas. Taip pat pašalinkite senus medinius 
žaislus su nusilupusiais dažais, senus ar sulaužytus 
(elektroninius) žaislus. Tokie žaislai gali būti 
nebesaugūs Jūsų vaikams.

  Iš esmės, teikite pirmenybę žaislams su FSC, 
Mėlynojo angelo, Šiaurės šalių ekologiniais ženklais.

  Venkite polimerinio molio, menininko molio 
(švinas) ir modelino, kuriame naudojamas PVC, dėl 
pavojingų ftalatų ir kitų plastifikatorių. Rinkitės 
vaikams skirtus vandens pagrindu pagamintus 
dažus ir klijus, kuriuose nėra tirpiklių.

  Būkite atsargūs rinkdamiesi flomasterius ir kreide-
les! Juose gali būti medžiagų, kurios gali sukelti 
alergiją ir gali būti kancerogeninės. Teiraukitės 
gamintojo prieš įsigydami juos arba susiraskite 
nepriklausomų bandymų įstaigų paskelbtus testų 
rezultatus.

  Senesniuose porolonu kimštuose žaisluose gali 
būti cheminių degumą mažinančių medžiagų, 
kurios šiuo metu yra uždraustos. Jei perkate naujus 
minkštus žaislus, pasiteiraukite gamintojo ar 
parduotuvės darbuotojų apie degumą mažinančias 
medžiagas, kad jų išvengtumėte.

  Venkite PVC/vinilo čiužinių apsauginio užvalkalo. 
PVC/vinilas gali būti įvairus. Plastifikuotame vinilo 
plastike gali būti kenksmingų ftalatų ir jis dažnai 
randamas nuo skysčių apsaugančioje čiužinių dan-
goje arba vadinamuose plastikiniuose paklotuose. 
Apsaugai nuo nedidelių nelaimingų atsitikimų pa-
prastai pakanka dvigubai sulenkto įprasto 
rankšluosčio. Priešingu atveju apsvarstykite galimy-
bę rinktis brangesnius čiužinių apsaugos užvalkalus. 
Jei taip nuspręsite, pasiteiraukite gamintojo, ar jų 
čiužinių užvalkaluose nėra naudojami ftalatai (plas-
tifikatoriai). 

  Išmeskite seną poroloną. Seniau gamintame porolo-
ne gali būti cheminių degumą mažinančių medžiagų, 
kurios šiuo metu yra uždraustos. Pakeiskite aštunta-
jame, devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose 
gamintas senas pagalves, čiužinius ir baldus, kuriuo-
se panaudotas porolonas. Jei perkate naujus produk-
tus, pasiteiraukite gamintojo ar parduotuvės 
darbuotojų apie naująsias chemines degumą maži-
nančias medžiagas.

  Pirkite čiužinius su medvilnės arba poliesterio kamša-
lu. Kilimėliai, skirti žaidimui ir poilsiui, turėtų būti 
pagaminti iš natūralios gumos.

  Rinkitės baldus, turinčius I-ojo tipo ekologinius 
ženklus: pažymėtus ES ekologiniu ženklu, Šiaurės 
šalių ekologiniu ženklu, Mėlynojo angelo ekologi-
niais ženklais, nes jie garantuoja mažiausią kenks-
mingų medžiagų patekimą į aplinką visais gaminio 
gyvavimo ciklo etapais. Išsamesnės informacijos 
ieškokite 4 skyriuje ir svetainėje www.ecolabelin-
dex.com.

  Žaidimų aikštelės įrangai, smėlio dėžėms ir žaidimų 
aikštelėms kieme statyti nenaudokite medienos, 
kuri buvo apdorota ar apsaugota nuo drėgmės 
sintetinėmis medžiagomis, nenaudokite senų 
padangų.
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2.6 Valymo priemonių  
laikymo patalpa ir valymas
Daugelyje namų valymo priemonių yra pavojingų medžiagų. Šios medžiagos gali dirginti odą,  
pakenkti kvėpavimo takams, sukelti alergiją ar tiesiog būti ėsdinančios. Naudojant šiuos produktus  
gali kilti pavojus Jūsų sveikatai – todėl būkite atsargūs! Šiame sąraše parodyta, kaip išsiugdyti  
pavojaus nekeliančius valymo įpročius.

Patikrinimas: Kiek valymo priemonių naudojate reguliariai?

  Sumažinkite valymo priemonių skaičių. Norint, kad 
Jūsų namai būtų švarūs, Jums tereikia vos kelių 
valymo priemonių. Naudodami vieną universalų 
valiklį, galite išvalyti beveik visus namus!

  Paprastai namams valyti pakanka muilo ir 
vandens. Be to, galite gaminti savo valymo 
priemonių rinkinį naudodami kepimo sodą, 
plovimo sodą, actą, druską, citrinos sultis ir 
augalinį aliejų. Receptus rasite 5 skyriuje.

Piktograma Rizika Yra (suskaičiuokite)

TOKSIŠKA 

Gali būti mirtina įkvėpus arba prarijus. Jei taip atsitiktų, nedelsda-
mi kreipkitės į gydytoją!

KENKSMINGA, DIRGINA
Produktas yra kenksmingas patekus ant odos, prarijus ar įkvėpus, gali 
sukelti alergiją ir odos ar akių dirginimą. Taip pat galima rasti ant 
ekologiniu ženklu pažymėtų gaminių.

ĖSDINANČIOJI MEDŽIAGA
Produktas yra ėsdinantis: sukelia metalo koroziją (nenaudoti ant 
metalinių paviršių). Patekęs į akis ar ant odos, sukelia cheminius 
nudegimus ir lemia nepagydomus sužalojimus. Venkite valymo priemo-
nių, pažymėtų šia piktograma.

PAVOJINGA APLINKAI
Produktas yra itin nuodingas vandens sistemoms, o patekęs į vandens 
šaltinį, sunaikina gyvus organizmus. Venkite valymo priemonių, 
pažymėtų šia piktograma.

Patikrinimas: Kiek Jūsų valymo priemonių turi piktogramas (pavojingumo simbolius)?
Produktų piktogramos informuoja vartotojus apie jų gaminio keliamą pavojų jų pačių sveikatai ir aplinkai. Patikrinkite, ar 
ant savo valymo priemonių pakuotės yra tokios piktogramos.

   Venkite valymo priemonių, paženklintų aukščiau 
išvardytomis piktogramomis. Produktai, pažymėti (!) 
kaip ŽALINGI, DIRGINANTYS, yra išimtys. Naudoti 
šiuos produktus nėra blogai, tačiau elkitės atsargiai, 
nes jie gali lemti mažiau rimtus padarinius sveikatai.

  Apsvarstykite galimybę išmesti nenaudojamus 
valymo produktus ir utilizuokite juos tinkamai, pagal 
šalies įstatymus.

  Rinkitės produktus, turinčius I-ojo tipo ekologinius 
ženklus: ES ekologinį ženklą, Šiaurės šalių ekologinį 
ženklą, Mėlynojo angelo ekologinius ženklus arba 
tokius kaip NATRUE, ICEA, ECOCERT, nes jie garan-
tuoja mažiausią kenksmingų medžiagų patekimą į 
aplinką visais gaminio gyvavimo ciklo etapais. 
Išsamesnės informacijos ieškokite 4 skyriuje ir 
svetainėje www.ecolabelindex.com.
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Patikrinimas: Kiek valymo priemonių  
naudojate iš šio pavojų galinčių kelti  
produktų sąrašo?

Produktas Yra (suskaičiuokite)

Oro gaivikliai

Aromatizuoti produktai

Purškiami produktai

Dezinfekuojančios prie-
monės ir produktai, skirti 
apsaugai nuo bakterijų

Patikrinimas: Kiek Jūsų turimų valymo priemonių yra pažymėtos ekologiniu ženklu?

  Kvapiosios medžiagos ir oro gaivikliai gali sukelti 
alergiją, galvos skausmą ar kitokius negalavimus. 
Apskritai turėtumėte vengti produktų, esančių 
purškiamuose buteliuose, nes jie gali pasklisti ore, 
galima lengvai įkvėpti.

  Dezinfekcijos priemonės neturėtų būti naudoja-
mos namuose, nes bakterijos gali tapti atsparios 
ir gali sukelti alergiją. Taip pat žinoma, kad jos 
dirgina odą ir (arba) gleivinę, taip pat yra degios. 
Retais atvejais, sumaišius su kitais buitiniais 
valikliais, dezinfekavimo priemonės gali išskirti 
mirtinas chloro dujas. Mūsų nulinė tolerancija 
šiuo klausimu turi tam tikrų išimčių – kartais gali 
prireikti tokių produktų kaip rankų dezinfekavimo 
priemonės.

  Produktai, pažymėti ekologiniais ženklais, garantuoja, kad produktas nekenkia aplinkai ir jame yra mažiau pavojin-
gų medžiagų arba jų visiškai nėra, nes sertifikavimas atliekamas kaip išsami trečiųjų šalių institucijų bandymų 
procedūra.

  Rinkitės valančias priemones, turinčias I-ojo tipo ekologinius ženklus: ES ekologinį ženklą, Šiaurės šalių 
ekologinį ženklą, Mėlynojo angelo ekologinius ženklus, nes jie garantuoja mažiausią kenksmingų medžiagų 
patekimą į aplinką visais gaminio gyvavimo ciklo etapais. Išsamesnės informacijos ieškokite 4 skyriuje ir 
svetainėje www.ecolabelindex.com.

  Nepasikliaukite gamintojų „žaliaisiais teiginiais“, tokiais kaip „ekologiški“, „natūralūs“ ar „organiniai“. Internetas 
leidžia lengvai patikrinti gamintojų įmonės politiką ir „žaliuosius teiginius“, kurie gali padėti pasirinkti patikimų, 
nepriklausomų trečiųjų šalių sertifikuotus produktus.
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Pastaba. Įsitikinkite, kad Jūsų valymo priemonės laikomos saugioje vietoje, kurioje jų 
negali pasiekti vaikai ir gyvūnai.

Patikrinimas: Kelių produktų sudėtyje  
yra kenksmingų medžiagų?
Išsiaiškinkite, ar Jūsų gaminiuose išvardytos cheminės medžiagos nėra kenksmingos! Patikrinkite nepageidaujamų ir 
pavojingų cheminių medžiagų sąrašą ir jų venkite.

  Nelaikykite valymo priemonių ar kitų chemikalų maisto induose ir buteliuose, nes vaikai ir suaugusieji gali 
klaidingai panaudoti juos kaip maistą.

Medžiaga Rizika Yra (suskaičiuokite)

Alkylphenol ethoxylates (APEO)
EDC medžiaga (= neigiamas poveikis 
hormonų sistemai); toksiška vandens 
organizmams

Methylisothiazolinone
Methylchloroisothiazolinone
Benzisothiazolinone

Alergenas

Chloras Kvėpavimo takų dirgiklis; dirgina odą

Sodium hypochlorite Ėsdinantis; dirgina odą ir kvėpavimo takus

Sodium chlorate Dirginantis; Toksiškas vandens  
organizmams

Perchloroethylene
Galimai kancerogeninis; nuodingas 
reprodukcijai; kenksmingas kepenims ir 
inkstams

Octamethyl cyclotetrasiloxane Kvėpavimo takų dirgiklis; toksiškas

Triclosan
EDC medžiaga (= neigiamas poveikis 
hormonų sistemai); galimai  
kancerogeninė

Musk Xylene Galimai kancerogeninis

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) Patvarus organinis teršalas

Kvapiosios medžiagos (linalool, limonene, 
amyl cinnamal, hexyl cinnamal, benzyl 
alcohol, coumarin, benzyl benzoate, geraniol, 
eugenol, citronellol, citral)

Alergenas

Formaldehidą išskiriančios medžiagos: DMDM 
Hydantoin, Quaternium-15, Imidazolidinyl 
Urea, Diazolidinyl Urea, 5-bromo-3-nitro-1,3-
dioxane, Sodium Hydroxymethylglycinat

Stiprūs odos dirgikliai, alergenai, galimai 
kancerogeniniai
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3 skyrius: Kenksmingos medžiagos 
ir pavojus sveikatai
Visų šiuo metu egzistuojančių priedų, turinčių poveikį sveikatai ir aplinkai, 
aprašymui prireiktų atskiro leidinio. Todėl šiame gide atrinkome informaciją 
apie dažniausiai naudojamus ir ypač kenksmingus bei pavojingiausius priedus.

Plastifikatoriai (ftalatai), bisfenoliai, (bromintos) degumą mažinančios medžia-
gos ir alavo organiniai junginiai yra visi hormonų pusiausvyrą sutrikdantys 
junginiai, dar vadinami endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis. Jie gali 
paveikti mūsų subalansuotą hormonų sistemą ir sutrikdyti hormonų kontro-
liuojamus procesus, tokius kaip medžiagų apykaita, augimas, imuninės 
sistemos funkcija ir organų vystymasis. Kūdikiai ir maži vaikai yra ypač jautrūs 
tokioms cheminėms medžiagoms. Šios dirbtinės hormonų pusiausvyrą 
sutrikdančios veikliosios medžiagos siejamos su įvairiomis ligomis ir sutriki-
mais, įskaitant nevaisingumą, alergijas, nutukimą, antro tipo cukrinį diabetą, 
įvairius vėžio tipus, imunodeficito, mokymosi ir elgesio sutrikimus, taip pat 
lytinių organų apsigimimus.
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3.1 Plastifikatoriai (ftalatai) 
Ftalatai naudojami kaip plastifikatoriai daugelyje produktų, tokių kaip šlepetės, dušo 
užuolaidos, kūdikių vystymo paklotai, grindų dangos, vaikų žaislai ir sintetinė oda. 
Minkštame PVC gali būti iki 50% ftalatų.

Kadangi ftalatai nėra chemiškai surišti su plastiko matrica, jie gali lengvai išsiskirti iš 
produktų arba ištirpti dėl sąlyčio su skysčiais ar riebalais. Dėl pritaikymo įvairiose 
srityse, bemaž nuolat susiduriame su ftalatais.

Ftalatai gali pakenkti hormonų sistemai ir būti toksiški žmogaus reprodukcijai 
(reprotoksiški). Ftalatai taip pat gali pakenkti aplinkai. Ftalatai linkę jungtis prie 
dalelių, todėl jų yra aplinkoje visur, kur gaminami ar naudojami produktai su plastifi-
katoriais. Ftalatus dideliais atstumais perneša ore esančios dulkių dalelės. Ftalatai 
taip pat gali patekti į nuotekas plaunant PVC dangos grindis arba skalbiant su PVC 
dažytus audinius ir jų nuolat būna nuosėdose, organizmuose ir vandens ekosistemo-
se. Jei užterštas nuotekų valymo įrenginių dumblas paskleidžiamas laukuose, 
dirvožemis ir maistas taip pat užteršiami.

3.2 Bisfenolis A, S ir F (BPA, BPS ir BPF)
BPA yra viena iš labiausiai gaminamų ir naudojamų cheminių medžiagų pasaulyje. Jis naudo-
jamas polikarbonatams ir sintetinėms dervoms gaminti. Jo galima rasti vidinėse maisto 
skardinių (epoksidinėse) dangose, daugelyje plastikinių dirbinių arba termografinio popie-
riaus dangoje (pardavimo kvitai). BPA iš šių produktų nuolat išsiskiria, ypač kontaktuodamas 
su šiluma, rūgštimis ir riebalais.

Nors BPA turi mažai galimybių kauptis biologiškai, manoma, kad daugiau nei 90% Vakarų 
pasaulio piliečių šios medžiagos turi kraujyje, šlapime ir audiniuose. Įtariama, kad BPA 
sukelia negrįžtamus nervų ir hormonų sistemos pokyčius ir greičiausiai lemia ir (arba) daro 
įtaką raidos ir elgesio sutrikimams, smegenų pažeidimams, priešlaikinei lytinei brandai ir 
moterų nevaisingumui. Nuo 2011 m. BPA buvo uždraustas kūdikių buteliukų gamybai visose 
ES šalyse.

BPA buvo pakeistas kitais bisfenoliais, tokiais kaip bisfenoliai B, S ir F. Bisfenoliai B, S ir F 
dažnai reklamuojami kaip „saugūs“, tačiau taip nėra. Jų molekulinė struktūra yra labai panaši 
į BPA, todėl jie taip pat gali turėti panašių endokrininę sistemą ardančių savybių.

3.3 Bromintos ir chloruotos degumą mažinančios medžiagos
Bromintos degumą mažinančios medžiagos padeda apsaugoti nuo degių plastikų, 
tekstilės ar medienos užsidegimo ir sulėtinti liepsnos plitimą. Jos yra nebrangios ir 
puikiai derinamos su įvairiausiais plastikais, todėl jų yra daugybėje plastikinių daiktų, 
tokiuose kaip elektroniniai prietaisai, minkšti žaislai, apmušalai ir čiužiniai. Per visą 
gaminio gyvavimo ciklą (gamyba, naudojimas ir utilizavimas) degumą mažinančios 
medžiagos gali atsiskirti ir būti nuplaunamos nuo plastikinių ir tekstilės medžiagų. 
Pilnai įsiliepsnojus ugniai gaisro metu degs net nuo liepsnos apsaugoti daiktai ir į 
aplinką gali patekti labai toksiški brominti dioksinai ir furanai.

Bromintos degumą mažinančios medžiagos gali sutrikdyti hormonų sistemos funkcijas 
ir turėti neurotoksinį poveikį. Dėl cheminio stabilumo ir gero riebalų tirpumo (lipofiliš-
kumo) yra rizika, kad šios medžiagos kaupsis aplinkoje ir biologiškai kaupsis gyvūnų 
audiniuose, o pagal mitybos grandinę, galiausiai pateks į žmogaus audinius. Bromintos 
degumą mažinančios medžiagos jau aptinkamos nuotekose, dulkėse ir begalėje gyvūnų 
rūšių visame pasaulyje.
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3.4 Alavo organiniai junginiai
Alavo organiniai junginiai naudojami kaip PVC stabilizatoriai, kaip katalizatoriai 
silikoniniuose sandarinimo junginiuose, poliesterio ir poliuretano gaminiuose ir 
kaip biocidai (pvz., medienos konservantai). Jie dažnai būna pripučiamuose 
vandens žaisluose, o kaip baktericidai naudojami plastikinėje avalynėje (šlepetėse), 
taip pat aptinkami medžiagose, kurios liečiasi su maistu (pakuotėse). Jie turi įvairias 
toksiškas savybes, priklausomai nuo junginio.

Kai kurie alavo organiniai junginiai pažeidžia imuninę sistemą, kepenis ir nervų 
sistemą. Jie taip pat gali sutrikdyti hormonų sistemą ir pakenkti vaisingumui. 
Organiniai alavo junginiai teršia aplinką, kaupdamiesi vandens telkiniuose ir 
organizmuose. Dėl toksiško poveikio daugeliui vandens organizmų ir poveikio 
hormonų sistemai jie gali pakenkti biologinei įvairovei.

3.5 Perfluorintos alkilintos medžiagos (PFAS)
Šioje grupėje yra apie 4500 medžiagų. PFC/ PFAS suteikia paviršiams vandenį ir aliejų at-
stumiančias savybes (pvz., neperšlampami drabužiai, nelipnios virtuvės apyvokos dangos 
ir riebalus atstumiančias maisto produktų pakuotės). Dvi labiausiai žinomos itin fluorintos 
medžiagos yra perfluoroktano rūgštis (PFOA) ir perfluoroktano sulfonatas (PFOS). Jos yra 
ypač stabilios, biologiškai neįrančios, itin ilgam kaupiasi dirvožemyje ir paviršiniame van-
denyje, per gruntinius vandenis teršia geriamąjį vandenį ir daugelį maisto produktų. Jie 
kaupiasi organizmuose, o tai reiškia, kad negalima nustatyti saugaus poveikio lygio. 

PFC/ PFAS sukelia daugybę sveikatos problemų, tokių kaip aukštas cholesterolio lygis, lė-
tinė uždegiminė žarnyno liga, sėklidžių ir inkstų vėžys bei nėštumo sukelta hipertenzija 
(aukštas kraujospūdis). ES šalyse PFOA yra klasifikuojama kaip kancerogeninė ir toksiška 
reprodukcijai. Tačiau yra keletas gerų naujienų: PFOS ir PFOA visame pasaulyje buvo už-
drausti nuo 2020 m., tačiau tam tikriems produktams vis dar skirti pereinamieji laikotar-
piai. Kai produktas yra uždraustas, jis dažnai pakeičiamas kitomis PFAS medžiagomis.

3.6 Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH)
PAH yra natūralūs žalios naftos ir anglies komponentai, atsirandantys dėl nepilno organinių 
medžiagų (anglies, mazuto, kuro, medienos) degimo. Kai kuriuose minkšto plastiko ir gumos 
gaminiuose naudojami pigūs užteršti minkštikliai, siekiant sumažinti išlaidas, o tai lemia dides-
nę PAH koncentraciją daugelyje vartojamų produktų. Jie gali įsigerti per odą ir gali pakenkti 
mūsų sveikatai, nes sukelia vėžį, yra kenksmingi vystymuisi ir yra toksiški reprodukcijai. Juo-
dieji plastikai dažnai yra užteršti PAH, nes dažymui naudojama neapdorota anglis, kurioje yra 
didelė šių cheminių medžiagų koncentracija (pvz., gumuotos įrankių rankenos ir vairai).

3.7 Mineraliniai aliejai
Ar žinojote, kad į žmogus organizmą per visą gyvenimą patenka iki 13 g mineralinio 
aliejaus? Keli mineralinių aliejų komponentai gali patekti į maistą arba išgaruojant, 
arba tiesiogiai per pakuočių medžiagas. Kai kurie iš šių junginių, patekę į organizmą, 
gali sukelti kepenų, limfos sistemos ir širdies vožtuvų uždegimą. Šiuo metu minerali-
niai aliejai dar nėra reglamentuojami su maistu besiliečiančiose medžiagose.

Pastaraisiais metais mineraliniai aliejai buvo daug kartų aptikti maisto produktuose, 
visi jie patenka iš perdirbto kartono ir popieriaus. Jie būna spaustuviniuose dažuose, 
bet taip pat patenka į maistą dėl sąlyčio su tepalais ir hidrauline alyva derliaus 
nuėmimo, maisto produktų gamybos ir gabenimo metu.
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4 skyrius: Informacija apie simbolius,  
ekologinius ženklus ir kodus

4.2 Perdirbimo kodai
Plastikinė maisto tara ir pakuotės paprastai (bet ne visada) 
yra pažymėtos trikampio simboliu ir skaičiumi – tai yra per-
dirbimo arba dervos identifikavimo kodas. Kodo numeriai 
nuo 1 iki 6 nurodo specifinius gryno plastiko polimerus, o 
7 – visų kitų tipų plastiką ir mišinius.

Polivinilchloride (PVC, kodas 3) ir polistirene (PS, kodas 6) 
visada yra daug pavojingų priedų ir pagalbinių gamybos 
priemonių/šalutinių produktų. Todėl jų reikia vengti, ypač, 
jei liečiasi su maistu. Kiti polimerai paprastai mažiau kenkia 
sveikatai, bet vėlgi – tai labai priklauso nuo atskirų gamy-
bos procesų.

4.1 Pavojingų medžiagų klasifikavimo  
piktogramos
Pavojingų medžiagų piktogramomis išreiškiamas medžiagos pa-
vojingumas ir jos naudojamos tarptautinėje „Visuotinai suderin-
toje cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemoje 
(GHS)“. Paprasčiausias patarimas: venkite visų medžiagų, pažy-
mėtų vienu iš toliau pateiktų simbolių:

Piktograma Rizika

TOKSIŠKA
Gali sukelti mirtį ar apnuodyti, net po trumpalaikio 
poveikio nedideliais kiekiais.

KENKSMINGA, DIRGINA 
Ėsdina arba dirgina. Daugelis ploviklių, įskaitant 
tuos, kurie turi ekologinius ženklus, turi šį simbolį. 
Naudoti šiuos produktus nėra blogai, tačiau elkitės 
atsargiai, nes jie gali lemti mažiau rimtus 
padarinius sveikatai.

ĖSDINANČIOJI MEDŽIAGA
Ėsdina metalą; kenksminga odai ir akims.

PAVOJINGA APLINKAI
Gali lemti vandens ekosistemų pakitimus.
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Kodas Pavadinimas
Standartiniai produktai Galimas poveikis sveikatai Perdirbimas ir deginimas

Polietileno tereftalatas
Gėrimų buteliai, maisto ir 
sveikatos priežiūros produktų 
pakuotės, poliesteris daugelyje 
tekstilės gaminių.

Iš PET butelių, ypač šildant, gali išsiskirti nedidelis 
toksiškas pusmetalio stibio kiekis (žemiau leistinų 
ribų). Vienkartinio naudojimo PET butelių 
sudėtyje gali būti acetaldehido – medžiagos, 
galinčios pakeisti vandens skonį, ir ES šalyse 
įtariamos esant kancerogeninės. Štai kodėl 
vienkartinį PET butelį reikia naudoti tik vieną 
kartą – nenaudoti pakartotinai!

Perdirbamas.

Didelio tankio polietilenas 
(HDPE) 
Pieno, vandens ir sulčių taros, 
maisto ir kosmetikos pakuočių 
danga. 

Vengti tiesioginių saulės spindulių poveikio, nes 
gali išsiskirti endokrininę sistemą ardanti 
medžiaga – nonilfenolis.

Perdirbamas.

Polivinilchloridas
Kietasis PVC: kanalizacijos 
vamzdžiai, langų profiliai, 
aliejaus/acto buteliai
Minkštasis PVC: grindų dangos, 
vandens žarnos, sintetinė oda, 
viniliniai kilimai, plaukimo ratai, 
žaislai.

Vengti: ypač kenksmingas! 
Iš PVC per visą produkto gyvavimo ciklą gali 
patekti įvairių nuodingų cheminių medžiagų 
(bisfenolis A, švinas, gyvsidabris, kadmis ir 
ftalatai) ir sukelti rimtų sveikatos ir aplinkos 
problemų. Žaliavinis vinilchloridas yra  
pripažintas kaip kancerogenas.

Perdirbti yra labai sunku dėl 
bendro pavojingų plastifikatorių 
naudojimo, o juos deginant ir 
utilizuojant gali atsirasti daug 
toksinų (kancerogeninių, 
patvarių organinių teršalų).

Mažo tankio polietilenas 
(LDPE)
Popierinių servetėlių pakuotės, 
maisto plėvelė, pieno taros 
vidinė danga.

Vengti tiesioginių saulės spindulių poveikio, nes 
gali išsiskirti endokrininę sistemą ardanti 
medžiaga – nonilfenolis.

Perdirbamas.

Polipropilenas
Maisto tara, šiaudeliai, buteliu-
kai kūdikiams, indai, skirti 
mikrobangų krosnelėms.

Santykinai stabilus ir atsparus karščiui. Per ilgesnį 
laiką iš medžiagos gali išsiskirti stabilizatoriai 
(pvz., oleamidas).

Perdirbamas.

Polistirenas
Putų polistirolas maisto 
produktų gabenimui, vienkarti-
niai puodeliai/ dangteliai/stalo 
įrankiai, dviratininkų šalmai, 
drabužių pakabos.

Vengti: ypač kenksmingas!
Gamybos procese naudojamas benzenas, 
pripažintas kaip kancerogenas. Jame gali būti 
hormonų pusiausvyrą trikdančių ftalatų. Kenks-
mingas stirenas gali patekti iš maisto pakuotės į 
maistą, ypač, kai maistas yra riebus, karštas ar 
rūgštus.

Perdirbti yra sunku, o deginimas 
labai pavojingas dėl kenksmingų 
medžiagų.

Kita
Vandens aušintuvai, gėrimų 
buteliai, mikrobangų krosnelės 
indai, virtuvinė įranga, kontak-
tiniai lęšiai, terminis popierius.

Vengti!
Daugiasluoksnis arba mišrus plastikas su 
nežinomais polimerais. Patartina vengti.

Neperdirbama.

Kita: Poliuretanas (PU)
Izoliacijos medžiagos, dažnai 
minkšti/putų gaminiai.

Kartais gamybos metu naudojama toksiška 
medžiaga – izocianatas.

Perdirbti yra sunku, o deginimas 
labai pavojingas dėl kenksmingų 
medžiagų. Šalinant gali išsiskirti 
kenksmingos medžiagos (pvz., 
izocianatas, cianido vandenilio 
rūgštis ir dioksinai).

Kita: Polilaktinė rūgštis (PLA)

Poliesterio tipo, pagaminta iš atsinaujinančių 
išteklių (pvz., kukurūzų krakmolas) ir dažnai 
vadinama „bioplastiku“; dažnai kaip mišinys su 
naftos pagrindu pagamintais polimerais ir 
daugeliu priedų.

Iš dalies biologiškai skaidoma 
pramoniniuose komposteriuose 
(NE privačiuose komposteriuose!)
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4.3 Tinkamo indų ir virtuvės reikmenų tvarkymo piktogramos
Įstatymais reikalaujama, kad siekiant saugiai ir teisingai tvarkyti virtuvės apyvokos reikmenis, turi būti 
pateikiamos instrukcijos ir informacija (pvz., piktogramos). Naudojamos piktogramos turi būti „gerai 
matomos, aiškiai įskaitomos ir neištrinamos“. Informacija apie medžiagą paprastai dedama ant išorinės 
pakuotės. Žemiau galite rasti labiausiai paplitusių piktogramų aprašymus:
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Piktograma Reikšmė

Šis visose ES šalyse galiojantis simbolis žymi medžiagas, tinkamas sąlyčiui su maistu.

Šie simboliai reiškia, kad gaminį galima plauti indaplovėje. Simboliai gali skirtis, priklausomai nuo gamintojo.

Šis simbolis reiškia „tinka plauti indaplovėje“. Jis randamas tik ant daiktų, kurie buvo išbandyti pagal DIN 
standartus. Skaičius virš vandens srovių reiškia maksimalų skalavimo ciklų skaičių, po kurio produktas išlieka 
nepažeistas.

Šios piktogramos nurodo, kokia mažiausia ir didžiausia temperatūra gali būti naudojama Jūsų namų apyvokos 
reikmenims. Simboliai gali skirtis, priklausomai nuo gamintojo.

Šis simbolis rodo, kiek produktas yra atsparus šalčiui, nurodant, iki kokios minimalios temperatūros gaminys 
gali būti naudojamas.

Šie simboliai rodo, kiek produktas yra atsparus karščiui. Kartais simboliai taip pat nurodo, kiek laiko produk-
tas gali liestis su įkaitintu indu.

Produktai su snaigės simboliu yra atsparūs užšalimui ir šalčiui. Virtuvės reikmenis su snaigės simboliu galima 
laikyti šaldytuve arba šaldiklyje. Tačiau minimali temperatūra tiksliai nenurodoma.

Tokius simbolius turinčius produktus saugu naudoti mikrobangų krosnelėje. Tačiau maksimali temperatūra ir 
šildymo laikas tiksliai nenurodomi.

Šie simboliai rodo, kad gaminys tinka maistui gaminti orkaitėje. Tačiau maksimali temperatūra ir šildymo 
laikas tiksliai nenurodomi.

Indų su šiuo simboliu negalima kaitinti orkaitėje tuščių.

Produktai su šiuo simboliu negali būti dedami tiesiai į įkaitintą orkaitę ir turėtų būti dedami tik ant grotelių.

Šis simbolis rodo, kad produkto negalima naudoti ant kaitlentės.

Šie simboliai rodo, ar produktas tinka rūgščiam maistui.

Šis simbolis skirtas nurodymui, kad daiktą prieš pirmą naudojimą reikia išplauti su plovimo priemone.

Produktai su šiuo simboliu turi jautrų paviršių. Peilių naudoti negalima, nes jie gali sugadinti paviršių ir, 
pavyzdžiui, pažeisti dangą.
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Valymo priemonių, kosmetikos ir kitų produktų ženklinimo ženklai

ES ekologinis ženklas yra tarpvalstybinis aplinkosauginis ženklas, padedantis vartotojams nustatyti mažiau 
teršiančius produktus ir paslaugas. Čia atsižvelgiama į bendrą produkto gyvavimo ciklą, pradedant žaliavų 
gavyba, baigiant gamyba, naudojimu ir utilizavimu. Atitinkamos produktų grupės apima dažus ir lakus, 
ploviklius, drabužius ir avalynę, popieriaus gaminius ir dirvožemį gerinančias medžiagas. Pagrindiniai 
kriterijai yra nuolat atnaujinami.

Mėlynąjį angelą inicijavo Vokietijos vyriausybė. Juo žymimi ekologiškiškumu išsiskiriantys produktai. 
Mėlynasis angelas atsižvelgia ir į aplinkos, ir į vartotojų apsaugos problemas. Todėl jis skiriamas produk-
tams ir paslaugoms, kurie yra ne tik ypač draugiški aplinkai, bet ir atitinka aukštus darbuotojų saugos ir 
tinkamumo naudoti standartus. Daugelis produktų grupių (daugiau nei 12000 produktų ir paslaugų iš apie 
1600 kompanijų) gali būti sertifikuojami Mėlynojo angelo ekologiniu ženklu, pvz., dažai, dangos, baldai, 
techninė įranga, statybinės medžiagos, medienos apdorojimo produktai, plovikliai, popieriaus gaminiai, 
taip pat drabužiai ir avalynė.

NO

RDIC ECOLABEL

Šiaurės šalių gulbė yra oficialus Šiaurės šalių aplinkosauginis ženklas. Panašiai kaip ES ekologinis ženklas, 
produkto poveikis aplinkai vertinamas per visą gaminio gyvavimo ciklą. Iki šiol yra įtraukti produktai iš 61 
produktų grupių; tarp tokių produktų – kosmetika, plovikliai, biuro ir laisvalaikio reikmenys, žaislai vaikams, 
baldai, grindų dangos gaminiai, viešbučių, restoranų gaminiai, produktai konferencijų salėms ir tekstilės 
paslaugos, siejami su angliškai vadinama „Good Environmental Choice“ (Palankus aplinkai pasirinkimas) 
sertifikavimo sistema. Šis ženklas orientuotas į gana plačiai naudojamus produktus ir paslaugas, turinčius 
didelį poveikį aplinkai. Gamtos apsaugos tarnybos veikla prasidėjo nebalinto popieriaus, gyvsidabrio 
neturinčių baterijų ir aplinkai pritaikytų skalbinių ploviklių kampanijomis, taip pat įtraukė keletą kitų 
produktų ir paslaugų.

Prieš leidžiant gaminį ar paslaugą žymėti „Good Environmental Choice“ ekologiniu ženklu, jis turi atitikti 
tam tikrus kriterijus. Aplinką veikia ne tik vartojamos prekės. Kadangi tokie veiksniai kaip kelionės ir 
elektros suvartojimas taip pat turi didelių padarinių aplinkai, Švedijos gamtos apsaugos draugija įtraukė 
paslaugas į savo ekologinio ženklinimo programą. Joje nustatyti keleivių vežimo, prekių gabenimo ir 
elektros tiekimo kriterijai.

ECOCERT yra tvarumo sertifikavimo organizacija. Tai organizacija, kurią Prancūzijoje įsteigė agronomai, 
supratę, kad reikia plėtoti ekologišką žemės ūkį. Ji stengiasi pasiūlyti tam tikrą pripažinimo formą tiems, 
kurie naudojasi tokiu gamybos būdu. Nuo pat įkūrimo ECOCERT specializuojasi ekologiškų žemės ūkio 
produktų sertifikavime. ECOCERT prisideda prie ekologinio ūkininkavimo plėtros.

NATRUE ženklas – garantija kosmetikos gaminiams. Tikslas – populiarinti ir apsaugoti natūralius grožio ir 
odos priežiūros produktus. Bet kuris produktas, turintis NATRUE ženklą, turi būti kuo natūralesnis, naudo-
jant natūralius ir ekologiškus ingredientus, švelnius gamybos procesus ir aplinkai nekenksmingą praktiką.

Produktų, pažymėtų BDIH sertifikuotos natūralios kosmetikos ženklu, gamintojai naudoja natūralias žaliavas, 
tokias kaip augalinis aliejus, riebalai ir vaškai, žolelių ekstraktai ir eteriniai aliejai bei aromatinės medžiagos, 
gautos kontroliuojant augalų auginimą ar gamtoje renkamus augalus. Be kruopštaus žaliavų parinkimo, 
nustatant šio ženklo kriterijus, svarbus vaidmuo tenka kiekvieno produkto ekologiniam poveikiui.

Tvarios medienos ženklinimas

Miškų valdymo taryba (Forest Stewardship Council (FSC)) skatina aplinkai tinkamą, socialiai naudingą ir 
ekonomiškai perspektyvų pasaulio miškų valdymą.
Miško pažymų patvirtinimo programa (PEFC) yra tarptautinė pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija, 
siekianti skatinti darnią miškų priežiūrą (SFM) per nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimą. Ji veikia visoje 
miško tiekimo grandinėje, kad skatintų gerą miškotvarkos patirtį ir užtikrintų, jog mediena ir ne medienai 
skirti miško produktai būtų gaminami laikantis ekologinių, socialinių ir etinių standartų.

4.4 Ekologiniai ženklai
Ekologinis ženklinimas yra savanoriškas aplinkosauginio veiksmingumo sertifikavimo ir identifikavimo metodas, praktikuo-
jamas visame pasaulyje. Ekologinis ženklas identifikuoja gaminius ar paslaugas, kurie apskritai yra tinkamiausi aplinkosau-
gos požiūriu, konkrečioje produktų ar paslaugų kategorijoje. Priešingai nei „žalieji“ simboliai ar gamintojų ir paslaugų teikėjų 
sukurti teiginiai, patikimiausias etiketes konkretiems produktams ar paslaugoms skiria nešališka trečioji šalis. Šie ekologi-
niai ženklai buvo nustatyti siekiant skaidraus aplinkosaugos kriterijų vykdymo, atsižvelgiant į bendrą produkto gyvavimo 
ciklą bei cheminius ir klimato kaitos kriterijus konkrečiam gaminiui ar medžiagai.

Ekologiniuose ženkluose gali būti nurodytos skirtingos produkto savybės. Pavyzdžiui, I-ojo tipo ekologiniai ženklai yra 
patikimiausi, nes remiasi produkto gyvavimo ciklu. Yra ir kitų ekologinių ženklų, kurie nevertina viso gaminio gyvavimo ciklo, 
tačiau jie taip pat gali nurodyti, kad produkte neviršijamas nustatytas didžiausias pavojingų medžiagų kiekis. Dar daugiau 
informacijos apie ekologinius ženklus galite rasti svetainėje www.ecolabelindex.com. Žemiau pateikiamas I-OJO TIPO 
ekologinių ženklų ir kitų patikimų ženklų sąrašas:
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Tekstilės ženklinimas

Naturtextil BEST yra holistinis standartas. Juo vertinami aplinkosaugos ir socialiniai poveikiai visoje 
tekstilės gamybos grandinėje. Pagrindiniai šio sertifikato reikalavimai yra: 100% sertifikuoti ekologiški 
pluoštai, ribojami pluošto apdorojimo būdai (balinimas, chlorinimas, merserizavimas ir kt.), ribojamas 
dažančių ir pagalbinių medžiagų asortimentas, nenaudojamos kenksmingos medžiagos (pvz., formaldehi-
das, sunkieji metalai ir kt.), iš natūralių žaliavų pagaminti elementai (sagos, kišenės ir kt.), aukštos kokybės 
parametrai, pagamintos produkcijos tyrimai, Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) konvencijos ir deramas 
užmokestis darbuotojams.

Pasaulinis ekologiškos tekstilės standartas (GOTS) buvo sukurtas siekiant suvienodinti įvairius esamus 
ekologiškos tekstilės apdirbimo standartus ir standartų projektus bei apibrėžti visame pasaulyje pripažin-
tus reikalavimus, užtikrinančius ekologiškos tekstilės gamybą. Perdirbėjai ir gamintojai gali tiekti savo 
ekologiškus audinius ir drabužius su vienu sertifikatu, priimtu visose pagrindinėse pardavimo rinkose.
Pagrindinės savybės:
• GOTS reikalavimas naudoti sertifikuotus ekologiškus pluoštus.
• GOTS numato tiek griežtus aplinkosaugos, tiek socialinius kriterijus
• GOTS kriterijai taikomi visiems perdirbimo etapams
• GOTS atestuojant turi būti atliekami nepriklausomi patikrinimai vietoje

MADE IN GREEN by OEKO-TEX ® yra žymėjimo ženklas, naudojamas visų tipų tekstilės ir odos gaminiams 
(pvz., drabužiams, gatavos odos gaminiams ir jos pusgaminiams), taip pat naudojamų papildomų elementų 
medžiagoms. Ženklu MADE IN GREEN pateikiamas įrodymas, kad gaminys buvo ištirtas dėl kenksmingų 
medžiagų. Sertifikuojama pagal STANDARD 100 arba LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® standartus. Taip 
pat juo garantuojama, kad tekstilės ar odos gaminiai buvo pagaminti naudojant tvarius procesus aplinkai 
nekenksmingomis ir socialiai priimtinomis darbo sąlygomis. Tai garantuojama sertifikavimu pagal STeP by 
OEKO-TEX®. Etiketėje pateiktas unikalus produkto identifikavimo kodas leidžia atsekti produktą iki šalies ir 
gamybos įmonių, kuriose buvo pagamintas paženklintas gaminys. 

Oeko-Tex Standard 100 yra visame pasaulyje naudojama vienoda žaliavinių tekstilės medžiagų, tarpinių ir 
galutinių produktų visuose gamybos etapuose testavimo ir sertifikavimo sistema. Sertifikatas apima 
daugybę žmogaus ekologinio poveikio sričių, įskaitant kenksmingas medžiagas, kurias draudžia ar regla-
mentuoja įstatymai, chemines medžiagas, kurios, kaip žinoma, kenkia sveikatai, tačiau nėra oficialiai 
uždraustos, ir parametrus, kurie yra įtraukti kaip atsargumo priemonė siekiant apsaugoti sveikatą. Oe-
ko-Tex Standard 100 aptinkamas milijonuose produktų bemaž visame pasaulyje, visuose mažmeninės 
prekybos segmentuose (remiantis daugiau nei 65 000 iki šiol išduotų sertifikatų).

bluesign® standartas apima visą tekstilės gamybos procesą, siekiant sumažinti tekstilės pramonės 
ekologinį pėdsaką. Užuot sutelkus dėmesį į gatavo produkto tyrimus, pagal bluesign® standartą naudoja-
mos medžiagos tiriamos visuose gamybos etapuose (žaliavų tiekimo ir procese naudojamų cheminių 
medžiagų) aspektai, naudojant sudėtingą įvertinimo pagal jų ekotoksikologinį poveikį (Input Stream 
Management) procesą. Toks tyrimas pradedamas prieš gamybą, todėl galimai kenksmingų medžiagų galima 
išvengti dar prieš gamybos procesą. Pagrindinis bluesign® standarto aspektas – niekada nekenkti gaminio 
funkcionalumui, kokybei ar dizainui. Naudojant „geriausią turimą technologiją“ (BAT) visame tekstilės 
gamybos procese, užtikrinama, kad gaminiai atitinka aplinkosaugos standartus, nesumažinant produktyvu-
mo rodiklių reikalavimų.

Kiti ženklai

Cradle to Cradle (CM) produktų sertifikavimo programa suteikia įmonėms galimybę įrodyti, kad stengiasi 
kurti eko-sumanų produktą. Cradle to Cradle sertifikatas yra trečiosios šalies tvarumo ženklas, kurio 
įgijimui reikia praeiti kelis etapus:
• naudoti medžiagas, kurios saugios žmonių sveikatai ir aplinkai visuose naudojimo etapuose,
• kurti produktus ir sistemas, siekiant pakartotinai panaudoti medžiagas, pavyzdžiui, perdirbti ar kompostuoti,
• naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius,
• gamybai taupiai naudoti vandenį ir kokybiškiausią vandenį,
• taikyti verslo atsakomybės principus. „
Cradle to Cradle“ – tai keturių – bazinio, sidabrinio, auksinio ir platininio – lygių sertifikavimas. Ši sertifikavi-
mo programa taikoma medžiagoms, smulkioms sudedamosioms dalims ir gataviems gaminiams.

Sąžininga prekyba yra etinė prekybos sistema, kurioje svarbiausi žmonės. Sąžininga prekyba siūlo besivys-
tančių šalių ūkininkams ir darbuotojams geresnį sandorį ir galimybę pagerinti savo gyvenimą bei investuoti į 
savo ateitį. Sąžininga prekyba leidžia vartotojams padėti sumažinti skurdą ir paskatinti kasdienio pirkimo 
pokyčius. Kai gaminys pažymėtas sąžiningos prekybos (FAIRTRADE) sertifikavimo ženklu, tai reiškia, kad 
gamintojai ir prekybininkai laikėsi sąžiningos prekybos standartų. Sąžiningos prekybos standartai apima 
socialinius, aplinkos ir ekonominius kriterijus, taip pat pažangos reikalavimus ir prekybos sąlygas. Standar-
tai yra skirti tvaraus smulkiųjų gamintojų ir žemės ūkio darbuotojų tobulėjimo paramai neturtingiausiose 
pasaulio šalyse.
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Universali valymo priemonė su soda (750 ml)
3 šaukšteliai   kepimo sodos (NaHCO₃)
3 šaukšteliai   tarkuoto ūkiško muilo
700 ml   vandens
2–3 lašai   eterinio aliejaus (nebūtinai). 
  Atsargiai! Kai kurie eteriniai aliejai gali  
  sukelti alergiją
  Butelis su purkštuku
  Puodas, plakiklis, viryklė

Paruošimas:
1. Puode lėtai kaitinkite sutarkuotą ūkišką muilą su 
vandeniu.
2. Maišykite su plakikliu, kol muilas pilnai ištirps. 
3. Atvėsinkite mišinį.
4. Supilkite sodą ir įlašinkite eterinį aliejų, mišinį suplaki-
te. Mišinys paruoštas, galima supilti į butelį su purkštuku 
patogesniam naudojimui.
Dėmesio: kaskart prieš naudojimą valiklį suplakite. 
Purkškite valiklį ant nešvarių paviršių ir nuvalykite jį 
kempine ar šluoste.

Universali valymo priemonė su actu (750 ml)
500 ml   baltojo vyno actas
250 ml   vandens
2–3 lašai   eterinio aliejaus (nebūtinai). 
  Atsargiai! Kai kurie eteriniai aliejai  
  gali sukelti alergiją
  Butelis su purkštuku

Paruošimas:
Supilkite actą, vandenį ir eterinį aliejų tiesiai į butelį su 
purkštuku ir suplakite. 
Dėmesio: kaskart prieš naudojimą valiklį suplakite. 
Purkškite valiklį ant nešvarių paviršių ir nuvalykite jį 
kempine ar šluoste.

5 skyrius: Valymo priemonių receptai
Naudodami vos keletą buitinių priemonių, galite pagaminti visas Jums reikalingas valymo 
priemones per kelias minutes ir daug pigiau. Jos daug mažiau kenksmingos Jūsų sveikatai 
ir aplinkai, be to sumažinsite išmetamų pakuočių skaičių.

Pavyzdžiui, naudodami kepiniams naudojamą sodą (NaHCO₃) ar actą, galite išspręsti apie 
80% valymo problemų vonioje ir virtuvėje. Peržiūrėkite toliau pateiktus receptus, dar 
daugiau jų galima rasti internete.
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Skalbimo milteliai (500 g)
100 g  ūkiško muilo
150 g   skalbimo sodos
150 g   kepimo sodos (NaHCO₃)
100 g   vandenį minkštinančios indaplovių  
  druskos (nebūtinai)
2–3 lašai   eterinio aliejaus (nebūtinai).  
  Atsargiai! Kai kurie eteriniai aliejai  
  gali sukelti alergiją

Paruošimas:
Muilą smulkiai sutarkuokite. Kruopščiai sumaišykite visus 
ingredientus dubenyje arba iškart tam skirtame stiklainyje, 
kad nesupainiotumėte priemonių ir sumažintumėte atliekų 
kiekius. Skalbimui naudokite 1-2 šaukštus šių miltelių!

Langų ploviklis (500 ml)
250 ml  vandens
250 ml  spirito (pvz., bioetanolio)
2–3 šaukšteliai  obuolių acto
  Butelis su purkštuku

Paruošimas: 
Įdėkite visus ingredientus į purškiamą butelį ir 
švelniai suplakite. Namuose paruošta valymo 
priemonė blizgantiems langams be dryžių.

Indaplovės milteliai (1125 g)
300 g   citrinos rūgšties
300 g   skalbimo sodos
300 g   kepimo sodos (NaHCO₃)
125 g   indaplovių druskos (jei vanduo kietas)

Paruošimas:
Pasvėrę ingredientus, supilkite juos į stiklainį ir sukratykite. 
Plovimui naudokite tik 1-2 šaukštus šių miltelių!
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6.1 Pagrindinės rekomendacijos
Tiesiog pirkite ir naudokite mažiau produktų ir gaminių. Venkite daiktų, pagamintų vienkartiniam naudojimui.
Venkite pirkti ir kaupti nereikalingus daiktus. Tai įvairiausi daiktai – drabužiai, kūno priežiūros priemonės, valymo priemo-
nės, baldai ir t. t. Jei įmanoma, rinkitės daugkartinio naudojimo daiktus ir apsiribokite būtiniausiais, pavyzdžiui, norint 
išvalyti visą namą, tereikia saujelės valymo priemonių. Kaip matėte ankstesniame skyriuje, vos iš keleto namuose turimų 
produktų galite pasigaminti savo buitines priemones. Prieš pirkdami, gerai apsvarstykite, ko Jums reikia, galbūt suprasite, 
kad Jums reikia daug mažiau, nei manyta iš pradžių – be to, sutaupysite nemažai pinigų.

Daiktai, kurie yra skirti vienkartiniam naudojimui, paprastai nėra priimtini tvarumo ir energijos taupymo požiūriu. 
Stenkitės nepirkti daiktų, skirtų išmetimui.
Rinkitės produktus ir gaminius su ekologiniais ženklais ir sudėtyje turinčius natūralius ingredientus. Norint išvalyti savo 
namus nuo toksinių medžiagų, nebūtina tapti chemijos ekspertu. Yra patikimų ekologinių ženklų (pvz., I-ojo tipo ekologinių 
ženklų), kurie jau atliko darbą už Jus. Susipažinkite su jais ir pabandykite įsigyti produktų ir gaminių, pažymėtų tokiais 
ženklais. Nepamirškite rinkodaros gudrybių – šiais laikas „žaliasis smegenų plovimas“ labai paplitęs, tad produktai su 
užrašu „eco“ arba „organic“ įprastai neturi ekologinio sertifikato. Produktai turi būti pažymėti patikimu ekologiniu ženklu 
(žr. 4 skyriuje).

Dažnai vėdinkite ir siurbliu valykite namus. Stenkitės, kad kambario temperatūra neviršytų 21 °C.
Pavojingos medžiagos kaupiasi patalpų ore ir dulkėse. 2-3 kartus per dieną atidarant langus ir kartą per savaitę išsiurbiant 
patalpas, pašalinama daug pavojingų medžiagų. Taip pat sveikatai palankus įprotis palaikyti kambario temperatūrą žemiau 
21 °C – žemesnėje temperatūroje pavojingų medžiagų iš Jūsų namuose esančių daiktų ir gaminių išsiskiria daug mažiau.

Venkite plastikinių daiktų, ypač žaislų, kurie turi kvapą, yra lipnūs ir tepaluoti.
Pasikliaukite savo pojūčiais. Jei plastikas turi kvapą, jis išskiria medžiagas, kurios greičiausiai yra kenksmingos. Tas pats ir 
su lipnumu ar tepaluotais daiktais. Palikite tokius daiktus kuo toliau nuo savo namų. Ypač venkite kvepiančių, lipnių ir 
tepaluotų žaislų. Nepirkite tokių savo kūdikiams ir vaikams. Neleiskite savo vaikams žaisti ant minkštų plastikinių žaidi-
mams skirtų kilimėlių.

Atrinkite kūno priežiūros ir valymo priemones, kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs.
Keletą dienų po galiojimo pabaigos mėgstamas kūno pienelis nepakenks. Tačiau, ingredientai laikui bėgant sensta ir, jei 
atsižvelgsite į galiojimo pabaigos datą, išliksite saugūs.

Venkite dezinfekuojančių priemonių savo namuose.
Jūsų namai nėra ligoninė, todėl mažai tikėtina, kad Jums kyla pavojus dėl mirtinų bakterijų. Priešingai, dezinfekuojančios 
priemonės gali sukelti alergiją ir skatinti atsparių bakterijų dauginimąsi. Mūsų nulinė tolerancija šiuo klausimu turi tam 
tikrų išimčių – kartais gali prireikti tokių produktų kaip rankų dezinfekavimo priemonės.

Venkite PVC ir putplasčio, ypač savo virtuvėje, kad nebūtų sąlyčio su maistu.
PVC ir putplastis yra dvi plastiko rūšys, kuriose paprastai yra didžiulis kiekis priedų, kurie gali išsiskirti iš produktų ir 
gaminių. Sveikiausia yra tiesiog jų nenaudoti. Sumažinkite plastikinių, aliuminių ir nepridegančių reikmenų virtuvėje. 
Perkant maisto produktus, laikant juos ir ruošiant patiekalus, sveikiausia naudoti indus, lėkštes ir kitus virtuvės reikmenis, 
pagamintus iš stiklo, nerūdijančio plieno, keramikos, medvilnės, medžio ir popieriaus. Paprasčiausiai stenkitės vengti 
plastikinių pakuočių. Daržovės ir vaisiai parduodami nelupti, tad daugumai jų nereikalinga papildoma plastiko apsauga. 
Net įsigydami maistą išsinešimui, apsaugosite savo sveikatą ir tausosite aplinką atsinešdami savo stiklinius ar nerūdijančio 
plieno indus.

6 skyrius: Pagrindinės rekomendacijos ir  
trumpi kontroliniai sąrašai
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Nenaudokite jokio plastiko karštam, riebiam ar rūgščiam maistui.
Šiluma, riebalai ir rūgštis gali padidinti priedų išsiskyrimą iš plastiko. Natūralu, kad šie priedai kontaktuodami su Jūsų 
maistu gali patekti į Jūsų organizmą. Todėl, jei negalite išvengti plastiko sąlyčio su maistu, venkite šilumos, riebalų ir 
rūgščių. Padarykite savo sveikatai paslaugą – rinkitės ekologiškus maisto produktus, kad išvengtumėte pesticidų likučių. 
Rinkitės ekologiniais ženklais pažymėtus maisto produktus, kad sumažintumėte pesticidų likučių kiekį. Kavoje, obuoliuose, 
bananuose, citrusiniuose vaisiuose, vynuogėse, bulvėse, svogūnuose ir paprikose būna dvigubai didesni jų kiekiai, nes šių 
produktų auginimui paprastai naudojama daugybė pesticidų. Ekologiškų maisto produktų pasirinkimas yra naudingas 
Jūsų sveikatai, ūkininkams, gyvūnams ir visai ekosistemai.

Pašalinkite nenaudojamus elektroninius prietaisus.
Nepalikite elektroninių prietaisų savo miegamajame ir išjunkite, jei jų nenaudojate. Aplink elektroninius prietaisus itin 
dažnai valykite dulkes, nes dulkėse kaupiasi pavojingos medžiagos.

Saugiai laikykite chemikalus.
Nelaikykite chemikalų (valymo priemonių ir pan.) vonioje. Geriau juos būtų laikyti atskirame kambaryje (sandėliuke) ar 
spintoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Naudokite baldus ar namų tekstilę be degumą mažinančių medžiagų.
Pirkdami baldus ar tekstilės dirbinius, patikrinkite, ar jie pagaminti be degumą mažinančių medžiagų. Tad paprašykite 
gamintojo daugiau informacijos arba pasirinkite gamintoją, kuris gamina ekologiškai (be pavojingų medžiagų, iš tvarios 
miškininkystės medienos (FSC sertifikatas), natūralių pluoštų).

Papuoškite namus kambariniais augalais.
Kai kurių rūšių augalai gali sulaikyti teršalus iš oro ir tuo pačiu papuošti Jūsų namus: 
– Kuokštinis chlorofitas (Chlorophytum comosum) neutralizuoja formaldehidą 
– Nefrito medis, laimės medis ar pinigų medis (Crassula ovata) 
– Dracena (Dracaena sp.) neutralizuoja formaldehidą 
– Bromelija (Bromelia sp.) 
– Papartis (Polypodiopsida sp.) 
– Vėzdūnė (Spathiphyllum sp.) sugeria benzeną 
– Smulkialapis fikusas (Ficus sp.) sugeria benzeną 
– Filodendras (Philodendron sp.) 
– Sansevjera (Sansevieria sp.) sugeria benzeną
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Drabužinė Pirmasis patikrinimas Antrasis patikrinimas

Turiu tik tuos drabužius, kurios dėviu reguliariai

Dažniausiai dėviu drabužius, pagamintus iš natūralių pluoštų

Mano naujieji perkami drabužiai įprastai pažymėti ekologiniu ženklu 
ir (arba) iš dėvėtų drabužių

Dažniausiai skalbiu ekologiškai (atsižvelkite į skalbimo dažnumą, 
skalbimo priemones ir vandens naudojimą)

Virtuvė Pirmasis patikrinimas Antrasis patikrinimas

Didžiąją maisto produktų dalį perku be vienkartinių medžiagų / 
plastikų

Neperku jokių vienkartinių indų, pavyzdžiui, plastikinių šiaudelių

Pirkimui naudoju stiklinius, keraminius ar plieninius indus ir 
medžiaginius maišelius

Maistą laikau stiklo, keramikos ar plieno induose

Užšaldau ir kaitinu maistą specialiai tam pritaikytuose induose

Nevalgau šilto maisto ir negeriu šiltų gėrimų iš plastikinių ar 
bambukinių indų

Naudoju ketaus keptuves, o ne nepridegančias ar aliuminio 
keptuves

Nenaudoju aliuminio folijos

Didžioji dalis perkamų maisto produktų yra ekologiški, regioniniai ar 
sezoniniai

Maistui išsinešimui naudoju savo nerūdijančio plieno, keramikos ar 
stiklo indus

6.2 Trumpi kontroliniai sąrašai
Patikrinę atskirą patalpą, ar nėra pavojingų medžiagų, dabar esate pasirengę atpažinti kenksmingų cheminių medžiagų šaltinius ir 
jų išvengti. Norėdami greitai patikrinti dabar ir dar kartą ateityje (pavyzdžiui, po 6 mėnesių), galite naudoti šią lentelę kaip 
nedidelę pagalbą:
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Vonia Pirmasis patikrinimas Antrasis patikrinimas

Turiu tik tuos kosmetikos ir kūno priežiūros produktus, kuriuos 
naudoju reguliariai

Daugiausia naudoju ekologiškai sertifikuotą kosmetiką

Nenaudoju purškiamų dezodorantų

Nenaudoju oro gaiviklio

Naudoju tik tuos produktus, kuriuose nėra aukščiau išvardytų 
pavojingų medžiagų

Svetainė Pirmasis patikrinimas Antrasis patikrinimas

Kasdien kelis kartus vėdinu svetainę

Reguliariai valau dulkes (2-3 kartus per savaitę)

Turiu tik tuos elektroninius prietaisus, kuriuos naudoju reguliariai

Išjungiu elektroninius prietaisus, kai jų nenaudoju

Perku naujus baldus, pagamintus iš natūralių pluoštų (sofos, 
užuolaidų ir kt.) ir (arba) iš medžio masyvo

Vaikų kambarys Pirmasis patikrinimas Antrasis patikrinimas

Mano vaikas turi tik žaislus, su kuriais jis žaidžia reguliariai

Mano vaiko kambaryje, kuriame miega, nėra elektroninių prietaisų

Jei vaikui gaunu naujų žaislų, jie paprastai būna pažymėti ekologi-
niu ženklu

Jei vaikui gaunu naujų žaislų, jie būna be plastiko

Mano vaikas neturi žaislų, kurie skleidžia dirbtinį kvapą

Valymo priemonių laikymo patalpa Pirmasis patikrinimas Antrasis patikrinimas

Turiu tik tas valymo priemones, kurios man reikalingos

Aš daugiausia naudoju ekologiškai sertifikuotas valymo priemones 
ir (arba) priemones be kenksmingų medžiagų

Dažnai gaminuosi valymo priemones iš natūralių ingredientų

Valymo priemones laikau vaikams ir naminiams gyvūnams nepasie-
kiamoje vietoje
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Priedas
Naudingos nuorodos

Pagalvok.lt svetainėje pateikiama informacija apie pavojingas medžiagas, žalingą jų poveikį ir būdus jų išvengti, įskaitant 
informaciją apie ekologinius ženklus, saugaus valymo receptus, kosmetiką ir dar daugiau naudingos informacijos. 
https://pagalvok.lt/ 
https://thinkbefore.eu/en/ (anglų k.)

EU-GPP (Žaliųjų viešųjų pirkimų) kriterijai buvo sukurti siekiant palengvinti ekologiškų reikalavimų įtraukimą į viešųjų 
konkursų dokumentus.
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

Informacija apie ES ekologinį ženklą ir jo sertifikuotus produktus, gaminių grupes ir paslaugų teikėjus.
https://eu-ecolabel.de/en/

Europos cheminių medžiagų agentūra yra ES agentūra, valdanti techninius ir administracinius Europos Sąjungos regla-
mentų įgyvendinimo aspektus. Cheminių medžiagų registravimas, vertinimas, autorizavimas ir apribojimas (REACH).
https://echa.europa.eu/home 

Ingredientų paieškos funkcija.
https://ec.europa.eu/growth/toolsd-atabases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple&locale=en 

Mobilioji programėlė: Codecheck (pasiekiama ne visose šalyse).
https://www.codecheck.info/ 

Mobilioji programėlė: Scan4Chem (pasiekiama ne visose šalyse) Gamintojai ir platintojai paprašyti turi informuoti vartoto-
jus apie gaminiuose naudojamas „labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas“. Federalinės aplinkos agentūros išmanių-
jų telefonų mobilioji programėlė „Scan4Chem“ buvo pataisyta vykdant ES-LIFE projektą AskREACH ir yra pasiekiama iš viso 
14 Europos šalių.
https://www.askreach.lu/consumer/scan4chem-app

https://thinkbefore.eu/en/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://eu-ecolabel.de/en/
https://echa.europa.eu/home
https://ec.europa.eu/growth/toolsd-atabases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple&locale=en
https://www.codecheck.info/
https://www.askreach.lu/consumer/scan4chem-app
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