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Jakich materia³ów u¿yæ wykañczaj¹c
dom, by ograniczyæ kontakt ze szko-

dz¹cymi nam substancjami? To zale¿y
od tego, na co uczuleni s¹ jego miesz-
kañcy. Oni najczêœciej dobrze wiedz¹,
co im szkodzi i staraj¹ siê unikaæ aler-
genów. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e
wszyscy powinni zwracaæ uwagê na w³a-
œciwoœci i sk³ad materia³ów, którymi
bêd¹ wykañczaæ dom, oraz sposób ich
stosowania tak, by nie nara¿aæ siebie
i rodziny na problemy zdrowotne. Aler-
gik powinien unikaæ wykonywania ja-

kichkolwiek prac wykoñczeniowych,
a je¿eli jest to niemo¿liwe, powinien
pracowaæ w odzie¿y ochronnej (d³ugich
spodniach i koszuli z d³ugim rêkawem),
rêkawicach, okularach ochronnych oraz
w masce na usta i nos. Nale¿y równie¿
pamiêtaæ o odpowiedniej wentylacji po-
mieszczenia, a po zakoñczeniu prac
trzeba dok³adnie umyæ rêce i odkurzyæ
odzie¿.

Materia³y bezpieczne dla alergików
to materia³y naturalne: drewno i korek,
szk³o, kamieñ, p³ytki ceramiczne.
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PRZYJAZNY
i zdrowy

Jeœli nasz organizm
w nietypowy sposób, np.
katarem, astm¹, zapale-
niem spojówek, zaczyna

reagowaæ na substancjê,
któr¹ wiêkszoœæ osób

toleruje, to znak, ¿e przy-
puszczalnie jesteœmy
alergikami. Przyczyn¹

alergii w domu mo¿e byæ
bardzo wiele czynników,
np. kurz, pleœñ, substan-

cje chemiczne zawarte
w farbach, lakierach, kle-
jach, tapetach czy wyk³a-

dzinach.

Agnieszka Hass

fot. Quick Step
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Zacznijmy od œcian
Ka¿dy, kto buduje dom chce, by œcia-

ny w nim by³y równe i g³adkie. Do nie-
dawna popularne i powszechnie stosowa-
ne by³y tynki mineralne, np. cementowo-
wapienne. Obecnie du¿¹ popularnoœci¹
ciesz¹ siê tynki gipsowe. Tworz¹ bardzo
g³adk¹ powierzchniê, na której trudniej
osadza siê kurz. Zapewniaj¹ dobry mikro-
klimat w pomieszczeniu, wch³aniaj¹ wil-
goæ, a gdy jest zbyt sucho, oddaj¹ j¹ do
otoczenia. Tynki mineralne tworz¹ po-
w³okê o nierównej powierzchni, gdy¿ za-
wieraj¹ ziarenka piasku. Dlatego w³aœnie
nie s¹ zbyt dobrym rozwi¹zaniem dla
osób uczulonych na kurz. Alergik powi-
nien wystrzegaæ siê fakturowanych po-
wierzchni i tynków strukturalnych, które
trudniej siê sprz¹ta. Na g³adkich i rów-
nych œcianach osadza siê mniej kurzu,
dlatego dla alergików polecane s¹ tynki
gipsowe lub p³yty gipsowo-kartonowe.

Farby
Alergicy powinni stosowaæ tylko far-

by wodorozcieñczalne. Do malowania
œcian w pomieszczeniach najczêœciej sto-
suje siê farby dyspersyjne, zwane równie¿
emulsyjnymi. Ich podstawowym sk³adni-
kiem s¹ ¿ywice akrylowe, winylowe lub
lateksowe. Rozcieñczalnikiem takich farb
emulsyjnych jest woda. Tworz¹ trwa³e,
jednorodne, odporne na zabrudzenia,
zmywalne i paroprzepuszczalne pow³oki.

S¹ ³atwe w nak³adaniu, szybko schn¹ i nie
wydzielaj¹ szkodliwych oparów. Mog¹
byæ stosowane do malowania œcian w po-
kojach osób podatnych na uczulenia. Al-
ternatyw¹ dla wy¿ej wymienionych farb
s¹ coraz rzadziej stosowane farby klejowe,
krzemianowe lub silikonowe. Do produk-
cji farb krzemianowych stosuje siê g³ów-
nie substancje naturalne i dziêki temu na-
zywane s¹ one „farbami ekologicznymi”.
Jednak œciana nimi pomalowana jest nie-
równa, porowata i ³atwiej osadza siê na
niej kurz. 

Wybieraj¹c farbê do malowania œcian
w pokoju alergika, oprócz sk³adu farby,
nale¿y równie¿ zwracaæ uwagê na g³ad-
koœæ pow³oki, jak¹ mo¿emy uzyskaæ sto-
suj¹c dan¹ farbê. 

W sprzeda¿y s¹ specjalne farby dla
alergików �, które nie zawieraj¹ ¿adnych
substancji uczulaj¹cych. S¹ to wy³¹cznie
farby wodne. Na ich opakowaniach znaj-
duje siê znak potwierdzaj¹cy, ¿e produkt
spe³nia restrykcyjne wymogi dotycz¹ce
ochrony przed alergi¹. Farby niemieckie
i skandynawskie maj¹ Znak B³êkitnego

Anio³a, na puszkach polskich farb neu-
tralnych dla alergików widnieje najczê-
œciej Znak Ekologiczny E lub rekomen-
dacja Polskiego Towarzystwa Alergolo-
gicznego. Tego rodzaju certyfikat na pro-
dukowane przez siebie farby posiada
marka Beckers, TBD SA. W swojej ofer-
cie firma ma 5 rodzajów farb do malowa-
nia œcian i sufitów. Nie zawieraj¹ roz-
puszczalników ani amoniaku i mog¹ byæ
u¿ywane do malowania œcian w ¿³obkach,
przedszkolach, szpitalach, czyli w po-
mieszczeniach, w których nie powinny

wystêpowaæ czynniki uczulaj¹ce. By za-
chowaæ œrodki ostro¿noœci, pomieszcze-
nie po malowaniu nale¿y wietrzyæ przez
1-2 dni. Po tym czasie œciany s¹ ca³kowi-
cie bezpieczne.

Najniebezpieczniejsze dla alergików
s¹ farby rozpuszczalnikowe. Ich rozcieñ-
czalnikiem jest np. benzyna lakowa lub
inne zwi¹zki organiczne, które emituj¹
toksyczne opary nie tylko podczas malo-
wania, ale równie¿ w d³ugim czasie po
nim. Dlatego te¿ do malowania np. mebli
nale¿y równie¿ u¿ywaæ farb wodorozcieñ-

Najczêœciej uczulaj¹ substancje che-
miczne w trakcie ich stosowania, a wiêc
malowania, tapetowania, remontowania
oraz w krótkim czasie po remoncie. Po
solidnym wywietrzeniu przestaj¹ dzia³aæ
dra¿ni¹co. S¹ jednak alergicy, którzy mo-
g¹ reagowaæ na zwi¹zki chemiczne zawar-
te w materia³ach budowlanych i dekora-
torskich przy ka¿dym kontakcie z nimi.
Najbardziej niebezpieczne s¹ te, które
emituj¹ opary przez d³ugi czas, mimo
wielokrotnego wietrzenia. Nawet nie-
wielka iloœæ takiej substancji mo¿e wywo-
³aæ siln¹ reakcjê alergiczn¹ – natychmiast
lub po up³ywie kilku godzin czy dni po
kontakcie z ni¹. Dlatego przed planowa-
niem i zakupem materia³ów, które bê-
dziemy stosowali w domu, nale¿y do-
k³adnie przeanalizowaæ ich w³aœciwoœci
i sk³ad, oraz sposób stosowania, by unik-
n¹æ problemów zdrowotnych zwi¹zanych
z alergi¹.

� Œciany pomalowane farbami dla alergików s¹ ca³kowicie bezpieczne (fot. Beckers, TBD SA)

Uczuleniowcy powinni stosować tylko farby wodne, np.
akrylowe. Specjalne farby dla alergików nie zawierają żad−
nych substancji uczulających
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czalnych �. Maj¹ one podobne w³aœciwo-
œci u¿ytkowe jak rozpuszczalnikowe, s¹
jednak zdrowsze i nie powoduj¹ uczuleñ.

Tapety
Osoba sk³onna do uczuleñ nie musi

wystrzegaæ siê tapet. Maj¹ one bowiem
wiele zalet: to dziêki nim mo¿emy ukryæ
nierównoœci œcian przyklejaj¹c tapety
w du¿e wzory, zabezpieczyæ przed zabru-
dzeniem stosuj¹c tapety zmywalne, ocie-
pliæ œcianê, np. przy której stoi ³ó¿ko.
Najlepsze dla alergików s¹ tapety papiero-
we o g³adkiej powierzchni, zmywalne,
umo¿liwiaj¹ce przecieranie œciany wilgot-
n¹ szmatk¹ �. Tapety winylowe emituj¹
silny zapach, dlatego nie powinno siê ich
stosowaæ w pokojach alergików. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e w niskich pomieszczeniach,
o z³ej wentylacji, czêsto dochodzi do nad-
miernego zawilgocenia, które jest przy-
czyn¹ powstawania pleœni i rozwoju grzy-
bów pod tapet¹. Mimo, i¿ wiêkszoœæ kle-
jów do tapet zawiera substancje grzybo-
bójcze, hamuj¹ce rozwój pleœni, zawsze
nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu odpowied-
niej wilgotnoœci i temperatury w po-
mieszczeniu. Optymaln¹ wartoœci¹ wil-
gotnoœci jest przedzia³ 40-60%. Gdy jest
wy¿sza od 70%, tworzy siê w pomieszcze-
niu mikroklimat sprzyjaj¹cy rozwojowi
mikroorganizmów i grzybów, które s¹
przyczyn¹ alergii. Siedliskiem kurzu
i roztoczy s¹ tapety z odklejaj¹cymi siê,

odstaj¹cymi brzegami. Dlatego stare,
zniszczone lub wykonane z nieodpowied-
nich dla alergika materia³ów tapety nale-
¿y wymieniæ. U niektórych osób mo¿e po-
jawiæ siê równie¿ alergiczne zapalenie
skóry na skutek kontaktu z karboksyme-
tyloceluloz¹, która wchodzi w sk³ad nie-
których klejów. By uchroniæ siê przed re-
akcj¹ alergiczn¹ na ten zwi¹zek, tapety
najlepiej przyklejaæ w rêkawiczkach. 

Na rynku dostêpne s¹ równie¿ asep-
tyczne okleiny œcienne firmy Muraspec
zawieraj¹ce preparat „Bio-Pruf ”, który
uniemo¿liwia rozwój niektórych mikro-
organizmów, takich jak bakterie czy grzy-
by. Przeznaczone s¹ do stosowania tam,
gdzie sterylnoœæ jest bardzo wa¿na, czyli
w szpitalach i klinikach medycznych, ale
równie¿ mog¹ byæ u¿yte w mieszkaniu
alergika.

Ok³adziny z korka
Do dekorowania œcian s³u¿¹ tak¿e

p³yty oraz tapety korkowe. Korek jest piê-
ciokrotnie l¿ejszy od wody, doskonale
amortyzuje drgania i wyg³usza pomiesz-
czenia. Porowatoœæ korka pozwala na od-
dychanie œcian. Korek izoluje œciany
przed wilgoci¹, jest odporny na atak grzy-
bów, pleœni i innych mikroorganizmów.
Odpowiednio zaimpregnowany mo¿e byæ
stosowany nawet w wilgotnych pomiesz-
czeniach, np. kuchniach i ³azienkach. Je-
dynie miejsca szczególnie nara¿one na
wilgoæ trzeba wyk³adaæ korkiem lakiero-
wanym. Najlepiej kupowaæ ok³adziny
z naniesionym ju¿ lakierem, poniewa¿
nak³adany fabrycznie jest trwalszy i od-
porniejszy na œcieranie. Ok³adziny niela-
kierowane w razie zaplamienia przeciera
siê szmatk¹ zmoczon¹ w lekko kwaœnym
roztworze octu lub cytryny. 

Ok³adziny wykonane z korka maj¹
w³aœciwoœci antystatyczne, nie elektryzu-
j¹ siê i nie gromadzi siê na nich kurz, bê-
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� Farby wodorozcieñczalne do malowania mebli podczas malowania nie emituj¹ szkodliwych opa-
rów (fot. Beckers, TBD SA)

� Wytapetowane œciany nie pyl¹, a kurz zbieraj¹cy siê na nich mo¿na szybko i ³atwo zmyæ delikat-
nie przecieraj¹c wilgotn¹ szmatk¹ (fot. Ergis)



d¹cy najczêstsz¹ przyczyn¹ uczuleñ. Dla-
tego korek jest dobrym rozwi¹zaniem dla
alergików. 

Boazeria
Alternatyw¹ do wykañczania œcian ta-

pet¹ przez ostatnie lata by³a boazeria.
Niestety, boazeria w formie forniru na
p³ycie wiórowej, sklejce lub twardej p³y-
cie pilœniowej zawiera zwykle kleje, które
wydzielaj¹ formaldehydy i inne substan-
cje szkodliwe dla zdrowia. Alergicy nie
powinni na œcianach stosowaæ takiego
wykoñczenia.

A co z pod³og¹?
Niestety, czêsto alergik musi wybie-

raæ miêdzy tym, co lubi, a tym, co powi-
nien mieæ w domu. W ka¿dej grupie ma-
teria³ów s³u¿¹cych do wykoñczenia pod-
³ogi mo¿na znaleŸæ takie, które nie s¹
szkodliwe dla osoby sk³onnej do uczuleñ.

Wyk³adziny dywanowe
Osobom ze sk³onnoœciami do alergii,

wyk³adzin dywanowych nie poleca siê.
Gromadz¹ one kurz i roztocza. Chocia¿
niektóre nas¹czane s¹ substancjami zabi-
jaj¹cymi wszelkie mikroorganizmy, uczu-
leniowcom najbardziej szkodz¹ nie same
roztocza, ale ich odchody, których che-
micznie zniszczyæ nie mo¿na. Jeœli osoba
z alergi¹ chce koniecznie chodziæ po
miêkkim dywanie, musi czêsto go trzepaæ
i praæ. Wyk³adziny nie mog¹ byæ przy-

twierdzone na sta³e do pod³ogi. Lepsze
bêd¹ z tworzywa sztucznego ni¿ z we³ny,
która mo¿e uczulaæ. Nie unikniemy na-
niesienia na dywan brudu, ziemi, py³ków,
z³uszczonego naskórka zwierz¹t, zarodni-
ków pleœni. Dlatego warto wprowadziæ
w domu zwyczaj zdejmowania butów, za-
równo przez domowników, jak i przez go-
œci. Na kontakt z brudnym dywanem naj-
bardziej nara¿one s¹ dzieci, to one najczê-
œciej bawi¹ siê na pod³odze �. Dlatego war-
to zwróciæ uwagê na to, jaki dywan kupuje-
my, tak by ograniczyæ do minimum niebez-
pieczeñstwo wywo³ania alergii.

Mamy bardzo du¿y wybór wyk³adzin,
nie tylko w zale¿noœci od typu splotów,
ale równie¿ od rodzaju w³ókien i sposobu
wykoñczenia. Syntetyczne wyk³adziny na
piance, szczególnie poliestrowe, zawieraj¹
formaldehyd, który przez kilka pierw-
szych miesiêcy po po³o¿eniu ulatnia siê
w doœæ du¿ych iloœciach. Je¿eli zwi¹zek
ten w naszym przypadku wywo³uje reak-
cje alergiczne, nale¿y wybraæ wyk³adzinê
na podk³adzie nie z pianki lecz z filcu lub
tkaniny jutowej. Wszystkie nowe wyk³a-
dziny na podk³adzie z pianki powinny
byæ przed po³o¿eniem dobrze wywietrzo-
ne. Otwieranie okien, kiedy jest to tylko
mo¿liwe, pozwoli unikn¹æ nagromadze-
nia siê oparów formaldehydu. W czasie
eksploatacji wyk³adziny dywanowe ³atwo
siê brudz¹, odradzamy jednak pranie ich
domowymi sposobami. Roztocza lubi¹
wilgoæ, mokre wyk³adziny lub dywany
d³ugo schn¹, stwarzaj¹c dogodne warunki
do rozwoju roztoczy oraz zarodników ple-
œni.

Skutecznym sposobem walki z ku-
rzem i brudem na co dzieñ, a w konse-
kwencji z alergi¹ jest stosowanie instalacji
centralnego odkurzania lub sprz¹tanie
pod³óg urz¹dzeniem wyposa¿onym w filtr
HEPA, b¹dŸ wodny. Wyk³adziny i dywa-
ny nale¿y praæ tylko maszyn¹ pior¹c¹ al-
bo agregatem parowym. Tylko urz¹dzenia
z du¿¹ si³¹ ss¹c¹ i wyposa¿one w bardzo
czu³e filtry lub urz¹dzenia wytwarzaj¹ce
strumieñ pary pod bardzo wysokim ci-
œnieniem s¹ w stanie wyczyœciæ dok³adnie
dywan. Szczegó³owe informacje na temat
urz¹dzeñ odkurzaj¹cych i pior¹cych znaj-
d¹ Pañstwo w tym raporcie, w artykule pt.
„Bez kurzu i roztoczy”.

Na rynku dostêpne s¹ wyk³adziny
z pow³ok¹ antyzabrudzeniow¹, s¹ one po-
kryte substancj¹ impregnuj¹c¹, która za-
trzymuje na powierzchni kurz, brud i roz-

lane p³yny. Nie wnikaj¹ one w g³¹b w³ó-
kien, dziêki czemu ³atwo je usun¹æ. Pow-
³oka zachowuje swoje w³aœciwoœci przez
co najmniej 8-12 miesiêcy (w miejscach
czêsto u¿ywanych). Dywany i wyk³adziny
mo¿na równie¿ spryskiwaæ specjalnym
preparatem antyalergicznym Allergoff.
Drobinki tego preparatu neutralizuj¹
uczulaj¹ce dzia³anie roztoczy. Zabieg taki
nale¿y powtarzaæ co pó³ roku.

Innym sposobem na dodanie wnêtrzu
ciep³a s¹ bawe³niane dywaniki i chodniki
uk³adane na pod³odze. S¹ lepsze ni¿ wy-
k³adziny na ca³¹ pod³ogê, poniewa¿ mo¿-
na je praæ, suszyæ i prasowaæ, usuwaj¹c
w ten sposób roztocza oraz substancje
uczulaj¹ce. Najlepsze s¹ dywaniki, które
mo¿na praæ w pralce w temperaturze min.
60°C, taka temperatura wystarczy bo-
wiem, aby zlikwidowaæ roztocza.

Wyk³adziny z PVC 
Alternatyw¹ dla dywanów i wyk³a-

dzin dywanowych s¹ wyk³adziny winylo-
we (z PVC) �. Nie ch³on¹ one kurzu oraz
mikroorganizmów, nie dopuszczaj¹ do
rozwoju grzybów i bakterii – jest to szcze-
gólnie wa¿ne dla alergików. Wiêkszoœæ
wyk³adzin z PVC ma pod³o¿e o w³aœciwo-
œciach amortyzuj¹cych, co stanowi ochro-
nê w przypadku uderzeñ czy upadków.
Wyk³adziny winylowe mo¿na uk³adaæ we
wszystkich pomieszczeniach, lecz szcze-
gólnie dobrze sprawdzaj¹ siê w kuchniach
i ³azienkach. 

Linoleum 
Linoleum � produkuje siê na bazie

oleju lnianego, m¹czki drzewnej, wype³-
niaczy mineralnych i ¿ywic naturalnych
z dodatkiem pigmentów barwi¹cych. Ma
du¿¹ odpornoœæ na œcieranie, wysok¹ izo-
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� Nowoczesne wyk³adziny z PVC nie przypo-
minaj¹ tych z minionych lat (fot. Lentex)

� Ma³e dzieci najczêœciej bawi¹ siê na pod-
³odze (fot. Komfort)
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lacyjnoœæ termiczn¹ i akustyczn¹. Jest an-
tystatyczne, a zwi¹zki chemiczne wcho-
dz¹ce w jego sk³ad utrudniaj¹ rozwój mi-
kroorganizmów. W³aœciwoœci antysta-
tyczne linoleum powoduj¹, ¿e kurz
i brud, które znajduj¹ siê na jego g³adkiej
powierzchni nie przylegaj¹ do niej i ³atwo
je usun¹æ. Zapobiega to gromadzeniu siê
roztoczy i stwarza lepsze warunki ¿ycia
ludziom dotkniêtym alergi¹. Wyk³adzina
z linoleum zalecana jest tak¿e do po-
mieszczeñ, gdzie przebywaj¹ ludzie maj¹-
cy problemy z uk³adem oddechowym.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿de po-
mieszczenie po u³o¿eniu wyk³adziny
z PVC b¹dŸ linoleum nale¿y dok³adnie
wywietrzyæ – oba rodzaje wyk³adzin wy-
dzielaj¹ zapach, który mo¿e powodowaæ
podra¿nienia dróg oddechowych.

P³ytki ceramiczne
Choæ niektórzy twierdz¹, ¿e pozbywa-

nie siê dywanów nie jest m¹dre, poniewa¿
zatrzymuj¹ one du¿¹ iloœæ kurzu, który
w przeciwnym razie unosi³by siê w po-
wietrzu, specjaliœci na ogó³ polecaj¹ pod-
³ogi o twardej, g³adkiej powierzchni. Do-

skona³ym rozwi¹zaniem dla alergików s¹
panele pod³ogowe, parkiety drewniane
i p³ytki ceramiczne �. Charakteryzuj¹ siê
one ³atwoœci¹ w utrzymaniu czystoœci.
P³ytki ceramiczne, gres i kamieñ s¹ szcze-

gólnie polecane w pomieszczeniach nara-
¿onych na kontakt z wod¹, takich jak
kuchnie i ³azienki. Chocia¿ p³ytki nie s¹
atrakcyjnym œrodowiskiem dla rozwoju
grzybów i pleœni, wilgotne fugi stanowi¹
takie zagro¿enie. Dlatego przed u¿ytko-
waniem pomieszczenia fugi nale¿y zawsze
zaimpregnowaæ preparatem zmniejszaj¹-
cym ryzyko zabrudzenia i hamuj¹cym
rozwój pleœni. 

Wyk³adziny korkowe, panele, parkiety 
Doskona³ym rozwi¹zaniem dla aler-

gików s¹ wyk³adziny korkowe, panele
pod³ogowe i parkiety drewniane. Wszyst-
kie charakteryzuj¹ siê ³atwoœci¹ w utrzy-
maniu czystoœci.

W pomieszczeniach suchych, w salo-
nach, sypialniach i pokojach dzieci mo¿-
na u¿yæ którykolwiek z wymienionych
materia³ów. 

Korek � przeznaczony na pod³ogê
ma te same w³aœciwoœci co ok³adziny
œcienne z tego surowca. Jest odporny na
szkodliwe dzia³anie wilgoci, nie gnije. Ma
równie¿ w³aœciwoœci antystatyczne, nie
elektryzuje siê i nie przyci¹ga kurzu, bê-
d¹cego najczêstsz¹ przyczyn¹ uczuleñ.
Wbrew obiegowej opinii parkiet wykona-
ny z korka nie jest wcale miêkki. Twardo-
œci¹ przewy¿sza parkiet bukowy, nawet
buty na szpilce nie s¹ dla niego zagro¿e-
niem. Po bardzo silnym nacisku pod³oga
szybko podniesie siê, nie pozostawiaj¹c
œladów wgniecenia.
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A n t y a l e r g i c z n e  ś c i a n y  i  p o d ł o g i

� Wyk³adziny z linoleum s¹ produkowane z naturalnych surowców (fot. Komfort) 

� P³ytki ceramiczne s¹ doskona³ym materia³em na pod³ogi zarówno w kuchniach, ³azienkach jak
i w salonach (fot. Ceramika Parady¿)



Panele konkuruj¹ z tradycyjnym par-
kietem i deskami pod³ogowymi. Produ-
kuje siê je z drewna 	, korka, materia³ów
drewnopochodnych i tworzyw sztucz-
nych, chocia¿  nale¿y uwa¿aæ na materia-
³y drewnopochodne, gdy¿ emituj¹ one
du¿o formaldehydu. Panele s¹ fabrycz-
nie wykoñczone, wiêc nie trzeba ich cy-
klinowaæ ani lakierowaæ, a tym samym
nara¿aæ siê na wdychanie niebezpiecz-
nych substancji lotnych uwalnianych
podczas schniêcia lakieru. Tym, co je do
siebie upodabnia, jest warstwowa budo-
wa i niezwykle prosty monta¿. Uk³ada
siê je szybko i niemal tak ³atwo jak puz-
zle. Tradycyjny parkiet wymaga znacz-
nie wiêcej pracy, oprócz skomplikowa-
nego uk³adania i przyklejania, nale¿y go
starannie wycyklinowaæ (w czasie tego
procesu unosi siê w powietrzu du¿o
dra¿ni¹cego kurzu), a nastêpnie kilka-
krotnie polakierowaæ. Niemniej jednak
odpowiednio zabezpieczona pod³oga
wykonana z naturalnego drewna jest
bardzo dobrym rozwi¹zaniem dla osób
cierpi¹cych na alergie.

Lakiery
Decyduj¹c siê na parkiet drewniany

lub korkowy lakierowany w domu, nale¿y
pamiêtaæ o odpowiednim doborze lakie-
ru. Zaleca siê preparaty wodorozcieñczal-
ne. Sk³adnikami lakierów s¹ ¿ywice natu-
ralne lub syntetyczne albo inne zwi¹zki
chemiczne, które po odparowaniu roz-
puszczalnika (w tym przypadku wody)

tworz¹ pow³okê zabezpieczaj¹c¹ drewno
przed zniszczeniem. Lakiery rozpuszczal-
nikowe nie s¹ zalecane do stosowania
w domu alergika. Utwardzaj¹ siê po odpa-
rowaniu rozpuszczalnika, dlatego w cza-
sie wysychania wydzielaj¹ bardzo inten-
sywny zapach.

Lakiery wodne (wodorozcieñczalne)
nie wydzielaj¹ podczas malowania ani po

zakoñczeniu prac dra¿ni¹cego zapachu.
Najlepsze z nich maj¹ doskona³e parame-
try u¿ytkowe: wysok¹ odpornoœæ na œcie-
ranie, dzia³anie wilgoci, uderzenia oraz
elastycznoœæ. Uwaga: Parkiety maluje siê
równie¿ lakierem chemoutwardzalnym
o najwy¿szej odpornoœci na wgniecenia,
zarysowania czy uderzenia. Jednak tego
rodzaju lakiery nie s¹ wskazane dla aler-
gika ze wzglêdu na wydzielanie podczas
wysychania toksycznych oparów, które
mog¹ siê utrzymywaæ nawet przez kilka
miesiêcy.

Do wykañczania pod³óg drewnianych
stosuje siê równie¿ woski lub oleje. Czêœæ
tych preparatów oparta jest o naturalne
sk³adniki, ale w wiêkszoœci wzbogacone
s¹ o substancje uczulaj¹ce np. terpentynê.

Zastosowanie tych preparatów nie daje
tak trwa³ych pow³ok jak pow³oki lakiero-
we i wymaga czêstego powtarzania.

Naturalne substancje roœlinne stoso-
wane do produkcji materia³ów budowla-
nych i wykoñczeniowych, w tym olejów
i wosków, nie s¹ ca³kowicie bezpieczne
dla zdrowia. Powodem objawów alergicz-
nych s¹ zawarte w nich naturalne roz-

puszczalniki organiczne, takie jak: ter-
pentyna (¿ywica otrzymywana z sosny),
kalafonia, oleje roœlinne i olej lniany. Ter-
pentyna i kalafonia nale¿¹ do substancji
czêsto wywo³uj¹cych reakcje uczulaj¹ce.

Najbardziej wskazane z ekologicz-
nych lakierów wodnych, zalecane do po-
mieszczeñ, w których przebywaj¹ dzieci
i alergicy, s¹ lakiery spe³niaj¹ce warunki
Normy Europejskiej EN 71.3 nazwanej
w skrócie Norm¹ Bezpieczeñstwa Zaba-
wek.

Lakier taki tworzy pow³okê, która po
utwardzeniu jest ca³kowicie bezpieczna.
Nawet jeœli dzieci podczas zabawy poli¿¹
pod³ogê, nie s¹ nara¿one na dzia³anie
szkodliwych substancji.   

�
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� Pod³ogi korkowe s¹ bardzo dobrym rozwi¹-
zaniem w domu alergika (fot. Dom Korkowy)

W domu alergika do podłóg najbardziej wskazane są lakie−
ry wodorozcieńczalne, oznaczone tzw. Normą Bezpieczeństwa
Zabawek

	 Pod³ogi wykonane z naturalnego drewna s¹ najzdrowsze (fot. Barlinek)


