Нові меблі в нашому домі — джерело
небезпечних токсичних речовин
Наше житло — не такий
захищений і безпечний притулок, як ми
вважаємо за звичкою. І мова зовсім не
про погане електричне устаткування чи
електроприлади, а про не менш серйозні
джерела небезпеки для здоров'я — нові
меблі з ДСП, МДФ і подібних
матеріалів, які виділяють токсичні
речовини.
Багато
оздоблювальних
матеріалів: вікна і стелі з ПВХ, деякі види шпалер, покриття для підлоги, плінтуси. Все це
може виділяти токсичні речовини протягом тривалого періоду часу.
На сьогоднішній день законодавством України встановлені вимоги щодо проведення
лабораторного контролю виробів з полімерних та інших синтетичних матеріалів, що
застосовуються у будівництві та виробництві меблів, підприємствами, які здійснюють їх
виробництво.
Зокрема, згідно
- абз.3 ст.7 ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
підприємства, установи і організації зобов'язані забезпечувати лабораторний контроль за
виконанням вимог щодо безпеки використання готової продукції;
- п.1.2 ст.8 ЗУ "Про загальну безпечність нехарчової продукції" виробники зобов'язані
проводити за власною ініціативою експертизу (випробування) зразків продукції, що
введена в обіг під їхньою торговельною маркою;
- п.7.2 ДсанПін 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і
конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"
систематичний виробничий лабораторний контроль за відповідністю полімерних та
полімервмісних матеріалів гігієнічним вимогам та виконанням санітарних норм
проводиться підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності,
які здійснюють їх виробництво та застосування.
На жаль, практично жоден продавець меблів, швидше за все, не зможе надати Вам
сертифікат і результати досліджень, які підтверджують їх безпечність.
Домашніми методами замір токсичних речовин, в тому числі формальдегіду, в
квартирі провести не вийде. Для цього потрібен відповідний прилад (газоаналізатор) і
спеціально навчена людина. Якщо є необхідність провести перевірку квартири на
формальдегід в повітрі (наприклад, якщо сильний запах формальдегіду від меблів
викликає сумніви в їх якості), то надійніше всього буде звернутися в Лабораториний
центр МОЗУ Вашого міста чи регіону. Або можна скористатися послугами незалежної
лабораторії.

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» здійснює санітарнохімічні, токсикологічні лабораторні дослідження виробів з полімерних та інших
синтетичних матеріалів на відповідність встановленим гігієнічним вимогам.
На базі ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» створений
Випробувальний центр, який акредитований НААУ на відповідність міжнародному
стандарту ДСТУ ISO 17025-2006, що дає змогу випробовувати продукцію, в тому числі,
продукцію яка експортується на європейський ринок.
Тарифи на роботи і послуги, що надаються за плату затверджені постановою
Кабінету Міністрів України №1351 від 27 серпня 2003р. (зі змінами).
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Лікар із загальної гігієни відділення
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