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TEMAT 
NUMERU
DOM PRZYJAZNY
ALERGIKOWI

ciany i pod ogi

Ma gorzata Cuch

Zdrowo

W domu alergika niepo dany jest kurz 

i z tego powodu niewskazane s  dywany, wy-

k adziny dywanowe czy tynki fakturowe, na 

których osadza si atwiej i z których trud-

no go usun . Niestety, nawet systematycz-

ne sprz tanie na niewiele si  zda, je li dom 

nie b dzie wolny od substancji uczulaj cych. 

Ju  na etapie budowy i wyka czania trze-

ba zwróci  na to uwag , wybieraj c na cia-

ny i pod ogi odpowiednie, zdrowe materia y. 

Wa ne jest, jakie substancje one zawieraj .

Za materia y bezpieczne dla alergików 

uwa a si : drewno, korek, kamie , szk o

i p ytki ceramiczne. Trzeba jednak pami -

ta , e substancje chemiczne s  cz ci

sk adow  nie tylko materia ów wyko cze-

niowych, ale i preparatów przeznaczonych 

do ich mocowania lub konserwacji. 

Szkodliwe dla alergików mog  by  nie tylko 

zwi zki chemiczne, lecz tak e substancje i ma-

teria y organiczne (np. terpentyna, kalafonia 

i oleje ro linne – naturalne substancje stosowa-

ne do produkcji wosków i olejów do drewna).

Niektóre substancje mog  by  dra ni -

ce, szkodliwe przez jaki  czas, inne stale. 

Substancje dra ni ce w stanie sta ym na 

ogó  s  bezpieczne, natomiast rozpuszczo-

ne mog  uwalnia  toksyczne gazy, które s

szkodliwe nie tylko dla alergików (mog

reagowa  na zwi zki chemiczne zawarte 

w materia ach budowlanych i wyko cze-

niowych przy ka dym kontakcie z nimi).

Zbudowanie domu przyjaznego dla aler-

gika jest coraz atwiejsze; materia om sta-

wia si  coraz wy sze wymagania w kwestii 

bezpiecze stwa dla zdrowia, ponadto z roku 

na rok wiadomo wi cej na temat tego, które 

zwi zki mog  szkodzi  uczuleniowcom.

Producenci s  zobligowani do zamiesz-

czania na produktach ostrze e , cz sto 

te  rekomenduj  swoje wyroby jako bez-

pieczne. 

Co na pod og ...
Pod oga w domu alergika powinna by  g ad-

ka, wtedy nie b dzie do niej przywiera  kurz 

i brud, b dzie te atwa do mycia. A skoro 

ma by  cz sto myta, musi by  tak e odporna 

na zmywanie – najskuteczniejszy sposób na 

usuni cie kurzu. Do wyboru s  nast puj ce 

materia y: deski pod ogowe, parkiet, panele, 

p ytki korkowe, p ytki ceramiczne i kamien-

ne, wyk adziny elastyczne i dywanowe.

Deski pod ogowe i parkiet

Drewno jest uwa ane za materia  bezpieczny 

dla alergików, gro ne mog  by  jednak sub-

stancje, którymi bywa pokrywane. Je li jed-

nak posadzka drewniana nie jest zabezpie-

czona lakierem czy woskiem, szybko traci 

pi kny wygl d, bo atwo wnika w ni  brud. 

Dawniej u ywano trwa ych, dwusk ad-

nikowych lakierów epoksydowych, obec-

nie stosuje si  lakiery wodorozcie czalne 

uralne substancje stosowa-

ków i olejów do drewna).

cje mog by dra ni -

Co na pod og ...
Pod oga w domu alergika powinna by  g ad-Pod oga w domu alergika powinna by  g ad-

zka wtedy nie b dzie do niej przywiera kurz

czysto

Do domu alergika warto 

z rozwag  dobiera

wyko czenie cian 

i pod óg, eby tynku 

dekoracyjnego nie 

trzeba by o przerabia

na g adki, a puszystych 

wyk adzin zast powa

parkietem lub p ytkami, 

by u atwi  walk

z kurzem.
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(np. poliuretanowo-akrylowe), bezpieczne dla 

alergików.

Panele

S  odporne na wycieranie na mokro (szcze-

gólnie panele laminowane), mo na wi c

sprz ta  pomieszczenia bez wzbijania kurzu. 

Oprócz drewnianych s  tak e panele 

z korka i z materia ów  drewnopochodnych: 

te ostatnie mog  zawiera  formaldehyd.

Monta  paneli jest mniej pracoch onny 

ni  parkietu, uk ada si  je szybko, niektó-

re mo na czy  na zatrzaskuj ce si  pióra 

i wpusty bez u ywania klejów. Umo liwia 

to u ytkowanie pod ogi zaraz po u o eniu, 

a nawet demonta  i ponowne u o enie pane-

li w innym pomieszczeniu.

P ytki korkowe

Korek to naturalny materia , odporny na 

wilgo , grzyby, ple nie i inne mikroorgani-

zmy, a ponadto nie elektryzuje si , dzi ki 

czemu nie przyci ga kurzu. Pokrywany jest 

fabrycznie lakierem lub woskiem, dlatego 

posadzk  mo na ciera  na mokro. 

Pod oga z korka jest przyjemna w dotyku 

i ciep a, nawet bez ogrzewania pod ogowe-

go (w przeciwie stwie do p ytek kamiennych 

lub ceramicznych). Wbrew powszechne-

mu wyobra eniu, posadzki z korka s  bar-

dzo twarde, a jednocze nie elastyczne (gru-

be p ytki korkowe s  twardsze od parkietów 

z gatunków drewna uznawanych za bardzo 

twarde). Posadzki z korka nie uszkodzi cho-

dzenie w butach na szpilkach, poniewa  jest 

ona spr ysta i odporna na miejscowy nacisk. 

Elementy czy si  na zatrzask albo przykle-

ja do pod o a (wtedy korek wyg usza odg os 

kroków). Pod og  mo na u ytkowa  zaraz po 

monta u.

P ytki ceramiczne i kamienne

Posadzk  z p ytek ceramicznych lub z ka-

mienia nietrudno utrzyma  w czysto ci, bo 

atwo si  j  myje. Spoiny mi dzy p ytkami 

dobrze jest zabezpieczy  specjalnymi pre-

paratami, które chroni  przed wnikaniem 

wilgoci i maj  dzia anie grzybobójcze (pod-

czas mycia posadzki ulegaj  bowiem zawil-

goceniu).

Pod oga z p ytek ceramicznych lub kamien-

nych b dzie zimna, chyba e u o ymy pod 

ni  ogrzewanie pod ogowe.

Wyk adziny elastyczne

Wyk adziny z linoleum uznaje si  za najbar-

dziej higieniczne: s  g adkie i nie przywie-

raj  do nich zanieczyszczenia, poniewa  li-

noleum si  nie elektryzuje. Produkowane 

jest z oleju lnianego, m czki drzewnej, y-

wic naturalnych i wapieni, a barwione pig-

mentami. Materia  ten jest trwa y i ciep y

w dotyku.

Wyk adziny winylowe (z PVC) nie ch o-

n  kurzu, atwo je tak e utrzyma  w czysto-

ci, cieraj c na mokro. Kojarzone s  najcz -

ciej z kuchni  i przedpokojem, cho  nadaj

si  równie  do pozosta ych pomieszcze .

Wyk adziny winylowe nale  do nieco zapo-

mnianych materia ów, które znów staj  si

popularne. Produkowane s  w ró nych wzo-

rach – niektóre doskonale imituj  parkiet 

drewniany lub posadzk  z kamienia.

Wyk adziny dywanowe

Osoby uczulone na roztocza (odchody roz-

toczy s  bardzo silnym alergenem) nie po-

winni uk ada  na posadzkach dywanów ani 

wyk adzin dywanowych, bo atwo groma-

dzi si  w nich kurz, który  sprzyja rozwojo-

wi roztoczy. Najlepiej pozostawi  g adk  po-

sadzk , któr atwo umy .

Wyk adzina dywanowa jest niedroga 

i cz sto stosowana jako tymczasowe wy-

ko czenie pod óg, przed u o eniem parkie-

tu czy desek. Ponadto wyk adziny z w ókien 

sztucznych wyj tkowo dobrze przyjmuj

barwniki, wi c wyró niaj  si  bogat  i na-

sycon  kolorystyk . Je li wi c w domu aler-

gika ma znale  si  wyk adzina dywanowa, 

powinna by  wykonana z tworzyw sztucz-

nych. Naturalne w ókna (na przyk ad we -

na) s  no nikami alergenów. Niewskazane 

Posadzek z paneli nie trzeba lakierowa ,
poniewa  panele wyka czane s  fabrycznie
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Posadzki ceramiczne, polecane do domu 
alergika, s  odpowiednie nie tylko do kuchni 
czy azienki, wietnie mog  prezentowa  si
tak e w salonie
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Wyk adziny elastyczne atwo utrzyma
w czysto ci, jednak nowo zakupione maj  mocny 
zapach, który mo e by  dra ni cy

ciany i pod ogi w domu alergika powinny by

g adkie, by nie osadza  si  na nich kurz 

i by atwo je by o czy ci  tak e na mokro

Wyk adziny dywanowe trzeba systematycznie 
i dok adnie czy ci . Najlepiej   u ywa
odkurzacza o bardzo du ej sile ss cej

fo
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s  wyk adziny poliestrowe na piance – mog

zawiera  formaldehyd, który ulatnia si

jeszcze przez kilka miesi cy od u o enia 

wyk adziny. 

Dla alergików gro ne s  odchody roztoczy, 

dlatego pokrycie wyk adziny rodkiem, któ-

ry niszczy tylko mikroorganizmy, nie zawsze 

b dzie skuteczne. Mo na kupi  wyk adziny 

fabrycznie pokryte specjaln  pow ok , dzi -

ki której kurz i roztocza nie wnikaj  w g b

wyk adziny i atwiej je usun . Zabezpiecza 

ona tak e przed szybkim wnikaniem wyla-

nego soku czy herbaty do wn trza w ókien. 

Pow oka ta ciera si  z czasem, ale mo na j

odnowi  dost pnymi w sklepach preparatami.

Wyk adziny lepiej trzepa  na dworze, a nie 

odkurza  w domu. Je li jednak nie jest to 

mo liwe, dobrze jest stosowa  odkurzacze 

z funkcj  trzepania i prania, które tak e fil-

truj  powietrze, na przyk ad za pomoc  filtru 

HEPA. Jeszcze lepszym rozwi zaniem jest od-

kurzacz centralny, który wyrzuca zanieczysz-

czone powietrze poza budynek, dzi ki czemu 

nie wzbija kurzu w sprz tanych wn trzach 

(mo na do niego dokupi  ko cówki do zbiera-

nia kurzu ze wszystkich powierzchni, nawet 

nietypowych dla tradycyjnego odkurzacza). 

Do prania wyk adzin czy dywanów nie 

nale y u ywa  du ej ilo ci wody, poniewa

zwi kszenie ich wilgotno ci sprzyja rozwo-

jowi roztoczy i ple ni.

Je li w pokoju alergika z jakiego  powo-

du musi by  dywan, powinien by  jak naj-

mniejszy, ale najlepiej zast pi  go niewiel-

kimi chodnikami, które b dzie mo na pra

w pralce.

...a co na cian
ciany w domu alergika powinny by

przede wszystkim g adkie, by nie osadza

si  na nich kurz i by atwo je by o czy ci

– tak e na mokro, gdy zajdzie potrzeba. Nie 

zaleca si  stosowa  dekoracyjnych tynków 

fakturowych.

Farby

Do malowania cian w pomieszczeniach 

stosuje si  najcz ciej farby emulsyjne.

Wi kszo  obecnie produkowanych farb do 

malowania wn trz to farby wodorozcie -

czalne, bez agresywnych rozpuszczalników, 

a wi c bezpieczne dla alergików, bo roz-

puszczalnikiem takich farb jest woda. 

 Wodorozcie czalne emulsje produkuje si

na bazie akrylu, winylu lub lateksu. Tworz

bardzo trwa  pow ok , która jest odporna 

na zmywanie z dodatkiem agodnych rod-

ków czyszcz cych. Ponadto cechuje je paro-

przepuszczalno , dzi ki której wch ania-

nie i oddawanie przez ciany wilgoci nie jest 

utrudnione. Farby wodorozcie czalne szybko 

schn , zatem nied ugo emituj  szkodliwe sub-

stancje chemiczne, je li w ogóle takowe za-

wieraj  (najlepiej jednak wie o pomalowa-

ne pomieszczenia intensywnie wietrzy  przez 

48 godzin). Farby te nak ada si  w prosty spo-

sób, a narz dzia u yte do malowania atwo 

si  myje.

Alternatyw  dla wy ej wymienionych 

farb s  coraz rzadziej stosowane farby krze-

mianowe lub silikonowe. Do produkcji farb 

krzemianowych stosuje si  g ównie substan-

cje naturalne, jednak ciana nimi pomalo-

wana jest nierówna i atwiej osadza si  na 

niej kurz. 

W domu alergika trzeba zrezygnowa

z farb strukturalnych z dekoracyjn  faktu-

r , poniewa  na nierównej cianie atwiej 

osadza si  kurz.

Producenci staraj  si  zmniejszy  za-

warto  substancji uczulaj cych w far-

bach: efektem takich stara  s  farby ozna-

czone znakiem Polskiego Towarzystwa 

Alergologicznego lub Znakiem 

Bezpiecze stwa E. Farby o zmniejszo-

nej zawarto ci alergenów produkowane 

w Niemczech i Skandynawii sygnowane s

znakiem B kitnego Anio a, cho  alergik 

Lakiery

Najlepsze dla alergików s  tapety papierowe 
o g adkiej powierzchni, które mo na 
przeciera  wilgotn  szmatk

fo
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W domu alergika najlepiej stosowa
farby wodorozcie czalne, poniewa
nie emituj  one intensywnego 
zapachu

Do posadzek z drewna lub korka lepsze s

lakiery wodorozcie czalne (np. poliuretanowo-

-akrylowe), które nie wydzielaj  szkodliwych 

oparów ani dra ni cego zapachu nawet 

podczas malowania

fo
t.
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W domu alergika nie powinno si  sto-

sowa lakierów rozpuszczalnikowych,

które utwardzaj  si  po odparowaniu roz-

puszczalnika, a w czasie wysychania wy-

dzielaj  bardzo intensywny zapach. 

Do posadzek z drewna lub korka lepsze 

s  lakiery wodorozcie czalne (np. poliure-

tanowo-akrylowe), które nie wydzielaj

szkodliwych oparów ani dra ni cego za-

pachu nawet podczas malowania.

 Sk adnikami lakierów wodorozcie -

czalnych (zwanych wodnymi) s ywice 

naturalne, syntetyczne lub inne zwi zki 

chemiczne, które po odparowaniu wody 

tworz  pow ok  zabezpieczaj c  drew-

no. Najlepsze z lakierów wodnych maj

doskona e parametry u ytkowe: wysok

odporno  na cieranie, dzia anie wilgo-

ci, uderzenia oraz elastyczno .

 Do pomieszcze , w których przebywaj

dzieci i alergicy, wskazane s ekologicz-

ne lakiery wodne, spe niaj ce warunki 

Normy Europejskiej EN 71.3 nazwanej 

Norm  Bezpiecze stwa Zabawek. 

 Lakiery chemoutwardzalne (o naj-

wy szej odporno ci na wgniecenia, za-

rysowania czy uderzenia) nie s  wskaza-

ne w domu alergika, poniewa  podczas 

wysychania wydzielaj  toksyczne opary 

i zjawisko to utrzymuje si  nawet kilka 

miesi cy.
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mo e by  uczulony niemal na ka d  sub-

stancj  i nawet te oznaczenia nie daj  stu-

procentowej gwarancji, e farba nie wywo a

objawów uczulenia.

Tapety

Maj  wiele zalet: tapetowanie jest wpraw-

dzie nieco dro sze od malowania cian, 

ale umo liwia ukrycie niewielkich uszko-

dze  tynku, a tapety w du e wzory pozwa-

laj  ukry  drobne nierówno ci cian, ponad-

to tapety zmywalne zabezpieczaj cian

przed zabrudzeniami.

Dawniej stosowane materia y i techni-

ki klejenia sprawia y, e pokrycie cian ta-

petami sprzyja o rozwojowi grzybów i ple-

ni. Obecnie osoby sk onne do uczule  nie 

musz  rezygnowa  z tapet w swoim domu. 

Wspó czesne tapety s  trwalsze i odporniejsze 

na wilgo . Cienka pow oka ochronna umo li-

wia ich delikatne zmywanie.

Tapety winylowe cechuje du a odporno

na szorowanie; przeznaczone s  do kuchni 

i azienek, ale emituj  silny zapach, dlatego 

nie s  polecane dla alergików.

W tapetach nie powinno by adnych 

uszkodze , a przykleja  nale y je bardzo 

starannie (pod niew a ciwie przyklejo-

n  tapet  mog  rozwija  si  drobnoustroje, 

zw aszcza je li w pomieszczeniu jest du a

wilgotno ). Tapety mog  by  nas czo-

ne preparatem uniemo liwiaj cym rozwój 

bakterii i grzybów, a kleje do tapet bywa-

j  wzbogacone substancjami o w a ciwo-

ciach grzybobójczych oraz hamuj cych 

rozwój ple ni.

Drewno

Alternatyw  dla tapet w domu alergi-

ka przez ostatnie lata by a boazeria. 

Wykonana z naturalnego drewna wymaga 

polakierowania, aby mo na j  by o wycie-

ra  na mokro.

Najlepiej zrezygnowa  ze cian pokry-

tych materia ami drewnopochodnymi. 

Boazerie ze sklejek, fornirowanych p yt 

wiórowych lub p yt pil niowych zawiera-

j  cz sto kleje wydzielaj ce formaldehyd 

i inne substancje szkodliwe nie tylko dla 

alergików.

Korek

Alternatyw  dla boazerii s  p yty i tape-

ty korkowe. Dzi ki w a ciwo ciom antysta-

tycznym korek nie sprzyja osiadaniu ku-

rzu, ponadto nie wch ania wilgoci i jest 

odporny na rozwój mikroorganizmów, 

grzybów oraz ple ni. Porowato  korka 

umo liwia oddychanie cian. Oprócz tego 

materia  ten doskonale wyg usza pomiesz-

czenia.

ciany pokryte korkiem mo na czy ci  na 

mokro, zazwyczaj s  bowiem fabrycznie po-

kryte lakierem lub woskiem (ok adziny nie-

lakierowane w razie zaplamienia przecie-

ra si  szmatk  zmoczon  w lekko kwa nym 

roztworze octu lub cytryny). 

P ytki ceramiczne i kamienne

Spe niaj  wszystkie wymagania bezpie-

cze stwa dla alergików (nawet zaprawy, 

na które si  je mocuje, s  po wyschni ciu 

ca kowicie neutralne). Powierzchnia z p y-

tek jest bardzo trwa a, odporna na szoro-

wanie i dzia anie detergentów. P ytki  sto-

suje si  g ównie w kuchniach, azienkach 

i w pomieszczeniach gospodarczych 

(pokojach dziennych niekiedy obudowu-

je si  nimi kominki). Je li zdecydujemy 

si  wyko czy  nimi podsadzk  w salonie, 

warto zamontowa  równie  ogrzewanie 

pod ogowe.

Znamy ponad 40 000 zwi zków, które mog

wywo a  reakcje alergiczne. Cz  z nich 

to zwi zki chemiczne b d ce sk adnikami 

materia ów budowlanych i wyko czeniowych

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuj  materia y wyko czeniowe?

BARLINEK 041 333 11 11 www.barlinek.com.pl
CERAMIKA TRIO 022 780 47 88 www.ceramikatrio.pl
DLH  022 667 44 14 www.dlh.pl
GERFLOR 061 823 34 01 www.gerflor.pl
KAZIMIERZ WI NIEWSKI 085 655 64 98 www.klepki.pl
KIMAR PRO ART 022 722 03 62 www.kimarproart.pl
KOMFORT 091 482 20 00 www.komfort.pl

MAGNAT 014 681 11 11  www.sniezka.pl

NOBILES 054 411 43 32 www.nobiles.pl

OPOCZNO 022 320 38 08 www.opoczno.com

PRODEXPOL 022 864 65 35 www.klepka.pl

TARKETT 022 598 08 76 www.tarkett.pl

UNLIMIT/CERAMSTIC 022 886 55 79 www.ceramstic.com.pl 

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

POSADZKI

panele laminowane
klasa cieralno ci: AC3
Praktiker, D b castle
cena: 36,99 z /m2

parkiet
Prodexpol, Parkiet d b
cena: 121 z /m2 (kl. 1), 
96 z /m2 (klasa 2), 
60 z /m2 (klasa 3)

parkiet
Wi niewski, Parkiet jesion kolor
cena: 112 z /m2 (kl. 1), 
95 z /m2 (kl. 1), 
69 z /m2 (kl. 1)

terakota
Ceramika Trio (Opoczno), 
Kwadra br z
cena: 51 z /m2

gres
Unlimit/Ceramstic, Chuuk
cena: 84 z /m2

kamie  – piaskowiec
Kimar Pro Art
cena: 257 z /m2

wyk adzina z PVC
Praktiker, Seville (kafle sko ne) 
cena: 16,99 z /m2

CIANY

tapety na fizelinie
Praktiker
cena 34,99 z /rolka

farba lateksowa
Magnat
cena: od 23,83 z /l
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