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Z
zagro eniem p yn cym od cian

i pod óg stykamy si  na etapie bu-

dowy i wyko czenia domu, a tak e

w trakcie jego pó niejszego u ytkowania.

A wszystko dlatego, e alergeny mog

znajdowa  si  w substancjach i materia-

ach organicznych, a tak e ró nych zwi z-

kach chemicznych. Mamy wi c z nimi do

czynienia w materia ach budowlanych

i wyko czeniowych – w farbach, lakie-

rach, klejach, tapetach i ró nego rodzaju

wyk adzinach pod ogowych. Na niektó-

rych powierzchniach (np. fakturowych

tynkach, dywanach, wyk adzinach, me-

blach tapicerowanych) szybciej osadza si

kurz, a co gorsza, trudno jest si  go z ta-

kich miejsc skutecznie pozby . Dlatego

trzeba uwa a , co zawieraj  materia y,

z których chcemy korzysta  – niektóre

podra niaj ce substancje mog  by  gro -

ne tylko przez jaki  czas, inne b d  zagro-

eniem trwa ym. Przypomnijmy raz jesz-

cze, e alergikiem mo na si  sta  w ka dej

chwili, dlatego lepiej „dmucha  na zim-

ne”. Mo e te  pojawi  si  u nas atopia,

czyli  wyst puj ca tylko u niektórych

osób predyspozycja do reagowania w spo-

sób chorobowy na doskonale tolerowane

przez innych  substancje naturalne, wdy-

chane lub spo ywane.

Alergeny wyst puj ce w materia ach wy-

ko czeniowych mog  wywo ywa  tak e

ró ne objawy chorobowe u domowych

zwierz t.

Nie wystarczy wyko czy  dom materia a-

mi uwa anymi za bezpieczne dla alergika

(np. drewnem, korkiem, szk em, kamie-

niem, p ytkami ceramicznymi), trzeba

jeszcze sprawdzi , czy preparaty koniecz-

ne do ich zamocowania nie zawieraj

szkodliwych substancji. W trakcie wszel-

kich prac trzeba pami ta  o wietrzeniu

pomieszcze . Dobrze te  zadba  o w asn

ochron , czyli os oni cie oczu okularami,

ust oraz nosa mask , r k r kawicami, ca-

TEMAT NUMERU DOM ANTYALERGICZNY

Dom w stu procentach przyjazny alergikowi to dom

sterylny. Taki trudno by oby osi gn , a by  mo e

jeszcze trudniej y  w takim rodowisku.

Ale wystarczaj cy komfort zapewni takie wyko czenie

i urz dzenie domu, w którym zminimalizujemy

mo liwo  ataków przez alergeny.

PRZYJAZNE CIANY I POD OGI

G adkie
i nietoksyczne

MONIKA CCZECHOWSKA
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ego cia a kombinezonem. A w przypad-

ku stosowania jakichkolwiek preparatów

chemicznych nale y bezwzgl dnie prze-

strzega  zalece  bezpiecze stwa poda-

nych przez producenta. 

Je eli chcemy, eby nasz dom uzyska

miano „przyjaznego”, trzeba do jego wy-

ko czenia podej  rozwa nie. Niektóre

b dne decyzje trudno b dzie naprawi

bez poniesienia sporych kosztów. O ile na

przyk ad dekoracyjny tynk na cianach

w miar atwo przerobimy na g adki, to

z pod ogami b dzie gorzej, gdy wyk adzi-

ny przyjdzie zamieni  na parkiet.

A wi c...

JAKA POD OGA
Alergik du ego wyboru tu nie ma. Pod o-

ga w jego domu powinna by g adka – e-

by zbyt szybko nie przywiera  do niej

kurz i brud, daj ca si  czy ci  na mokro

– bo to najskuteczniejsza metoda na kurz

oraz trwa a – eby zmywanie nie niszczy-

o jej powierzchni. 

Z DREWNA I NIE TYLKO 

To oznacza na pod odze parkiet lub pane-

le, przy czym dla alergika to drugie roz-

wi zanie jest lepsze. 

Poza tym, e parkiet wymaga wi cej pracy

przy monta u, to przede wszystkim b dzie

musia  dla uzyskania trwa o ci zosta  po-

kryty lakierem lub woskiem. Najwi cej za-

gro e  niesie za sob  etap lakierowania.

I chocia  stosuje si  wy cznie lakiery wo-

dorozcie czalne, to jednak ich sk adnika-

mi s ywice naturalne lub syntetyczne,

a tak e ró ne zwi zki chemiczne – wszyst-

kie mog  by ród em alergii. Równie

woski (które bazuj  na naturalnych sk ad-

nikach) mog  zawiera  silne alergeny.

W a nie dlatego w domu alergika parkiet

przegrywa z panelami pod ogowymi.

Panele s  wyko czone fabrycznie, wi c

nie trzeba ich ju  pokrywa adnymi la-

kierami. S  przeznaczone do cierania na

mokro (szczególnie panele laminowane).

Bardzo atwo i szybko si  je uk ada, mo -

na je czy  na pióro i wpust bez u ywania

kleju. Panele znakomicie wygl daj  na

pod odze i efektem aran acyjnym w ni-

czym nie ust puj  parkietowi, chocia  nie

wszystkie s  produkowane z drewna – s

te  z korka i z tworzyw sztucznych (te

z materia ów drewnopochodnych mog

zawiera  folmaldehyd).  

WYK ADZINY ELASTYCZNE

W pewnym momencie zapomniane, dzi-

siaj w nowoczesnym wydaniu i ró norod-

nym wzornictwie prze ywaj  odrodzenie.

Nie jest ju  prawd , e wyk adziny winy-

lowe (z PVC) nadaj  si  wy cznie do

kuchni i azienek, o czym zreszt wiad-

cz  ich wzory imituj ce ró ne rodzaje po-

sadzek drewnianych lub kamiennych.

Dopiero po wnikliwym „badaniu” mo na

zauwa y , e w salonie i pokojach le y

PVC. Poza tym, tak wyko czona pod oga

nie ch onie kurzu oraz adnych mikroor-

ganizmów, a cieraj c na mokro bardzo

atwo utrzymywa  j  w czysto ci.

Jest to jeszcze atwiejsze, je li na pod odze

mamy linoleum – wyk adzin  na bazie

oleju lnianego, m czki drzewnej i ywic

naturalnych, barwion  pigmentami. Mate-

ria  wykazuje w a ciwo ci antystatyczne,

a wi c nie przylegaj  do niego trwale adne

zanieczyszczenia ani mikroorganizmy. 

Uwaga! Nowe wyk adziny z PVC oraz

linoleum wydzielaj  bardzo intensywny

zapach, który mo e by  czynnikiem po-

dra niaj cym dla osób z nadwra liwo ci

w chow .

„ZIMNA” POD OGA

Chocia atwo utrzyma  tak  pod og

w czysto ci, to jednak p ytki ceramiczne,

gres czy p ytki kamienne nie s  przyjemne

w zetkni ciu z go  stop  (chyba, e pod ni-

mi umieszczone jest ogrzewanie pod ogo-

we). S abym punktem takich pod óg s  fugi

– zawilgocone podczas mycia staj  si  zna-

komitym rodowiskiem dla grzybów i ple-

ni. Dlatego spoiny powinno si    zabezpie-

cza  specjalnymi preparatami (przed wni-

kaniem wilgoci i grzybobójczymi). Niektó-

rzy producenci oferuj  p ytki do bezfugo-

wego uk adania.

PRZYJAZNE CIANY I POD OGI

Z DDALA OOD ZZAGRO E ...
Alergie wywo uje ponad 40 000 zwi z-

ków. Cz  z nich, w postaci zwi zków

chemicznych, znajduje si  w materia ach

budowlanych i wyko czeniowych. Naj-

wi ksze zagro enie wyst puje w trakcie

ich stosowania lub uk adania wyk adzin.

Dla pe nego bezpiecze stwa wyka czane

wn trza mog  potrzebowa  odpowiednio

d ugiej kwarantanny.
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KOREK 

W przeciwie stwie do p ytek kamiennych

i ceramicznych jest przyjemny w dotyku

i to bez wspomagania ogrzewaniem. Pod o-

gowe p yty korkowe s  fabrycznie impre-

gnowane lakierem  lub woskami, dzi ki

czemu mo na je ciera na mokro. Nato-

miast naturalne cechy czyni  korek odpor-

nym na wilgo , grzyby, ple nie oraz wszel-

kie inne mikroorganizmy. Ma te  w a ciwo-

ci antystatyczne, czyli nie elektryzuje si ,

a zatem nie przyci ga kurzu. Wbrew po-

wszechnemu wyobra eniu, korkowa pod o-

ga jest twarda (grube p yty dadz  posadzk

twardsz  nawet od parkietu bukowego)

i dodatkowo bardzo spr ysta (czyli odpor-

na na miejscowe naciski, nawet powodowa-

ne szpilkowymi obcasami).

WYK ADZINY DYWANOWE 

Nie s  wymarzonym wyko czeniem pod o-

gi w domu alergika – bardzo lubi gromadzi

si  w nich  kurz, a wi c i niebezpieczne roz-

tocza. Niektórzy decyduj  si  na pokrywa-

nie wyk adzin substancjami niszcz cymi

mikroorganizmy, jednak nie jest to rozwi -

zanie zabezpieczaj ce  alergika – gro ne s

bowiem nie same yj tka, a ich odchody,

niestety, odporne na rodki chemiczne. 

Je eli jednak wzgl dy zdrowotne ust pi

przyjemno ci chodzenia po mi kkim,

najlepiej wybierajmy wyk adziny z two-

rzywa sztucznego (naturalne w ókna, np.

we na, s  na li cie no ników alergenów).

W przypadku uczulenia na formaldehyd

lepiej nie kupowa  wyk adzin syntetycz-

nych poliestrowych na piance, która go

zawiera – zwi zek ten ulatnia si  jeszcze

przez kilka miesi cy po u o eniu wyk a-

dziny. Bezpieczniejsze b d  wyk adziny

na jucie lub filcu. 

Dywany raczej kupowa  niewielkie –

w postaci bawe nianych chodników i dy-

waników – bo b d  wymaga y cz stego

i dok adnego trzepania. Wyk adzin trze-

pa  si  nie da, wi c potrzebny b dzie do

nich odkurzacz z du  si  ss c , by wy-

ci ga  kurz nie tylko z ich powierzchni –

dobrze eby mia  funkcj  trzepania lub/i

pior c  (jak np. agregaty wodno-parowe).

Odkurzacz powinien by  wyposa ony

w skuteczny system filtracji wci ganego

powietrza, którego istotnym elementem

jest filtr HEPA. Dobrym rozwi zaniem

jest zainstalowanie centralnego odkurza-

cza – wyrzuca zanieczyszczone powietrze

poza budynek i mo e by  wyposa ony

w ko cówki do zbierania kurzu ze

wszystkich, nawet nietypowych dla trady-

cyjnego odkurzacza, powierzchni. 

Trzeba te  zdawa  sobie spraw , e cz ste

pranie dywanów i ok adzin domowymi

sposobami (czyli z du  ilo ci  wody) to

wprowadzanie do domu dodatkowej wil-

goci, z czego natychmiast skorzystaj  roz-

tocza i ple nie. W ród wyk adzin warto

poszuka  takich, które zosta y fabrycznie

pokryte pow ok  antyzabrudzeniow  –

powstrzymuje ona kurz i roztocza przed

wnikaniem w g b materia u, dlatego a-

two je usuwa .

Da si  wi c chodzi  po mi kkiej pod odze

w domu alergika, ale wymaga  to b dzie

elaznej dyscypliny w utrzymywaniu czy-

sto ci. Z tego te  powodu wygodniejsze

b d  pod ogi wyko czone „na g adko”.

JAKIE CIANY
Przede wszystkim powinny by g adkie –

eby utrudni  osiadanie na nich kurzu.

Dlatego nie s  zalecane w domu alergika

powierzchnie wyko czone tynkami deko-

racyjnymi fakturowymi. To e „ api ”

brud jest mniej dokuczliwe ni  to, e

trudno go stamt d usun . Drugim istot-

nym czynnikiem jest mo liwo  czysz-

czenia cian na mokro. Zobaczmy, jak

w tych wymaganiach mieszcz  si  ró ne

sposoby wyko czenia cian.

FARBY 

Wi kszo  oferowanych dzisiaj produk-

tów jest uwa ana za bezpieczne, gdy  s  to

farby wodorozcie czalne, pozbawione

agresywnych rozpuszczalników. Niektó-

rzy producenci id  jednak dalej i na opa-

kowaniach umieszczaj  informacje typu:

przeznaczone dla alergików, gdy  nie za-

wieraj adnych substancji uczulaj cych

(z tym, e alergi  mo na mie  na wszyst-

ko, przypominamy te  o atopii). Dobrze

jest wi c szuka  na puszkach specjalnego

oznakowania – np. Znaku Ekologicznego

E lub rekomendacji Polskiego Towarzy-

stwa Alergologicznego (niemieckie

i skandynawskie farby sygnowane s

Znakiem B kitnego Anio a).

Wodorozcie czalne emulsje do malowania

cian produkowane s  na bazie akrylu, wi-

nylu lub lateksu. Tworz  bardzo trwa e po-

w oki odporne na zmywanie (równie  z do-

datkiem rodków czyszcz cych). Dodatko-

w  ich zalet  jest paroprzepuszczalno ,

a wi c pozbywanie si  z pomieszcze  wilgo-

ci. Farby te nie maj  intensywnego zapachu

i szybko schn , zatem niezbyt d ugo „emi-

tuj ” ewentualne szkodliwe substancje che-

miczne. Dla bezpiecze stwa malowane po-

mieszczenia powinny by  jednak intensyw-

nie wietrzone przynajmniej przez 48 go-

dzin.

ciany pokryte drewnem równie  trze-

ba malowa  farbami wodorozcie czal-

nymi przeznaczonymi do tego materia-

u. Trzeba unika  produktów, w których

rozcie czalnikiem jest benzyna lakowa

TEMAT NUMERU
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DOM ANTYALERGICZNY
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– emituje toksyczne opary w trakcie ma-

lowania i jeszcze d ugo po nim.

TAPETY 

Kiedy  nie by by to najlepszy pomys , ale

wspó czesne tapety spe niaj  najostrzejsze

wymagania dotycz ce trwa o ci, zmywalno-

ci i odporno ci na rozwój grzybów oraz

ple ni. Dla alergików najlepsze b d  zmy-

walne tapety papierowe o g adkiej po-

wierzchni. Istnieje pewne ryzyko, e za-

gnie d  si  pod nimi drobnoustroje, ale

grozi to tylko w pomieszczeniach ze z

wentylacj , gdzie mo e doj  do nadmier-

nego zawilgocenia. Optymaln  warto ci

wilgotno ci wzgl dnej jest 60%, a powy ej

tego poziomu tworzy si  w pokoju mikro-

klimat korzystny dla grzybów i ple ni. A e-

by pod tapetami nic si  z ego nie dzia o,

trzeba je po prostu bardzo starannie u o y ,

bez adnych przerw i uszkodze  materia u.

Klejenie te  musi by  perfekcyjne, szcze-

gólnie na rogach brytów. Poza tym wi k-

szo  klejów do tapet jest wzbogacona

o substancje grzybobójcze i rodki hamuj -

ce rozwój ple ni. (Uwaga! Niektóre kleje

zawieraj  karboksymetyloceluloz , na któr

mo na zareagowa  kontaktowym zapala-

niem skóry – wtedy tapety trzeba uk ada

w r kawiczkach!). Mo emy te  poszuka

aseptycznych tapet zawieraj cych preparat

o nazwie „Bio-Pruf ” (firmy Muraspec),

który uniemo liwia rozwój bakterii i grzy-

bów. 

DREWNO

Na cianach spotykane w postaci boazerii.

Z naturalnego drewna wymaga zaimpre-

gnowania np. rodkami grzybobójczymi

i lakierami, by da a si  sciera na mokro

bez wch aniania wilgoci. Z kolei drewno

w formie forniru na p ycie wiórowej,

sklejce lub p ycie pil niowej zawiera na

ogó  kleje, które wydzielaj  formaldehydy

i inne substancje szkodliwe dla zdrowia.

Dlatego boazerie nie s  szczególnie pole-

cane jako otoczenie alergika.

KOREK 

Do u o enia na cianach w postaci p yt

lub tapety. Nie wch ania wilgoci, jest od-

porny na rozwój  mikroorganizmów. Ta-

kie ciany (fabrycznie zaimpregnowane

woskiem lub lakierem) nadaj  si  do

czyszczenia na mokro. A nie b dzie to

trudne, gdy  w a ciwo ci antystatyczne

korka nie sprzyjaj  przyci ganiu kurzu.

ciany korkowe, tak jak i te pokryte far-

bami, zaliczaj  si  do cian oddychaj -

cych, przez co tworzy si  w pomieszcze-

niach dobry mikroklimat. Dla alergików

– mi o ników natury, korek jest znakomi-

t  alternatyw  dla boazerii.

P YTKI CERAMICZNE

Spe niaj  wszystkie wymagania bezpieczne-

go wyko czenia (nawet zaprawy, na które

si  je mocuje, s  ca kowicie neutralne po

wyschni ciu), to raczej p ytkami ceramicz-

nymi i kamiennymi rzadko wyka cza si

ciany pomieszcze  innych ni  kuchnia czy

azienka. A je eli ju  trafiaj  „na salony”, to

zazwyczaj jako obudowa kominka lub nie-

wielkiego fragmentu ciany. 

Materia y budowlane i wyko czeniowe

coraz cz ciej spe niaj  ostre wymagania

bezpiecze stwa dla zdrowia, dlatego wy-

ko czenie domu w sposób przyjazny dla

alergika nie b dzie adnym karko om-

nym przedsi wzi ciem.

PRZYJAZNE CIANY I POD OGI

Z GGWARANCJ
BEZPIECZE STWA
O tym, e dany materia  budowlany i wy-

ko czeniowy spe nia wymagania zwi za-

ne z bezpiecze stwem, zdrowiem oraz

ochron rodowiska informuje znak CE.

Jest on przyznawany na podstawie Nor-

my Europejskiej EN 71.3

CHEMIA WW CIANACH
I POD OGACH

Substancje chemiczne s  cz ci  sk a-

dow  materia ów wyko czeniowych, ale

przede wszystkim preparatów przezna-

czonych do ich mocowania. W stanie

sta ym na ogó  s  bezpieczne, nato-

miast rozpuszczone mog  uwalnia  tok-

syczne gazy. Zagro enie mija po inten-

sywnym wietrzeniu pomieszcze . Ale

alergicy mog  reagowa  na zwi zki

chemiczne zawarte w materia ach bu-

dowlanych i dekoratorskich równie

przy ka dym kontakcie z nimi. W takich

sytuacjach trzeba bardzo dok adnie stu-

diowa  wszystkie etykiety (szukaj c

gro nych dla nas zwi zków). Poza tym

producenci s  zobligowani do zamiesz-

czania ostrze e , cz sto te  rekomen-

duj  swoje wyroby jako bezpieczne.
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ok adziny ppod ogowe
panele llaminowane

zwyk e: od 18 z /m2

z nnadrukiem ffotograficznym: ok. 350 z /m2

panele ddrewniane

z ddrewna kkrajowego: od 50 z /m2

z ddrewna eegzotycznego: od 75 z /m2

panele zz kkorka

z wwarstw  llinoleum: od 70 z /m2

lakierowane: od 80 z /m2

winylowane: od 120 z /m2

warstwowe: od 165 z /m2

parkiet

z ddrewna kkrajowego: od 35 z /m2

z ddrewna eegzotycznego: od 70 z /m2

korkowy: od 90 z /m2

p ytki kkamienne

terakota: od 15 z /m2

gres: od 18 z /m2

marmur: od 110 z /m2

granit: od 200 z /m2

trawertyn: od 230 z /m2

upek: od 135 z /m2

wyk adziny

winylowe ((PVC): od 25 z /m2

linoleum: od 45 z /m2

ok adziny cienne
farby

wodorozcie czalna: od 7 z /1 l (zu ycie do 10 m2)

tapety

zmywalne: od 10 z /m2

aseptyczne: od 14 z /m2

ok adziny kkorkowe: od 30 z /m2

p yty

g-kk zzwyk e ((GKB): ok. 5 z /m2

g-kk oognioochronne ((GKF): ok. 7 z /m2

g-kk wwodoodporne ((GKBI): ok. 8 z /m2

g-kk oognioochronne

i wwodoodporne ((GKFI): ok. 10 z /m2

g-ww: ok. 30 z /m2

INFO RRYNEK
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– ceny brutto –

Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
na www.budujemydom.pl/cozaile
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