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Käsitletavad	teemad:	
	
1)  Miks	on	oluline	teada	ohtlikest	kemikaalidest	–	nende	

tervise-	ja	keskkonnamõjud	
2)  Millised	kemikaalid	on	ohtlikud	
3)  Tes8de	tulemused	–	millistest	igapäevatoodetest	on	

leitud	ohtlikke	kemikaale	
4)  Soovitused	ja	nõuanded	

	-	Millised	ained	väl8da	
	-	Kuidas	lugeda	toote	e8keO	
	-	Kuidas	säästa	ennast	kemikaalide	eest		

	
	



Miks	(ohtlikke)	kemikaale	tarbetoodetes	
kasutatakse?	

Selleks,	et	anda	toodetele	soovitud	omadusi:		
•  Lõhn	
•  Värv	
•  Elastsus	
•  Säilivus	
•  Veekindlus	
•  Tulekindlus	
•  ....		

Bisfenool A 

Broomitud 

leegiaeglustid 

Tinaorgaanilised ühendid 

Alküülfenoolid 

Perfluoroühendid  

Ftalaadid 



		

Kõik	kemikaalid	ei	ole	ohtlikud,	kuid	on	
sünteesitud	palju	kemikaale,	mis	on	

ohtlikud	
	

Ohtlikud	on	ained,		
mis	võivad	oma	omaduste		tõUu		

kahjustada	tervist,	keskkonda	või	vara	
	
	



Kuidas	kemikaalid	sisenevad	
inimorganismi?	

			
	 • 	Sissehingamisel,		

			hingamisteede	kaudu	
	
• 	Toiduainetest		

• 	Nahaga	kokkupuutel,	
		läbi	naha	imendudes	
	



Kuidas	kemikaalid	organismis		
edasi	käituvad?	

			
	 • 		Transport	vere	kaudu	

• 		Eritumine	organismist	
• 		Akumuleerimine		
				kudedes	(rasvkoes)	
• 		Liikumine	lootesse	või	
				beebi	organismi	rinna-	
				piimaga	toitmisel	



Mõju	tervisele:	otsene/kohene	

		

•		Allergia	
•		Silmakahjustused	
•		Mürgitus	
•		Uimasus	ja	peavalud	
•		Põletus		
	
	



Mõju	tervisele:	pikaajaline	

		 •		Hormoonsüsteemi	kahjustumine	
•		GeneeFlised	muutused	
•		Oht	lootele	läbi	ema	platsenta,			
				raseduse	katkemine	ning	enneaegne	
				sünnitamine	
•		Sigivusvõime	kahjustumine	(sperma	
				kvaliteedi	vähenemine)	
•		Kroonilised	hingamisteede	haigused	
				(astma)	
• 			Vähkkasvaja	teke	
• 			Püsiv	allergia	



Hormoonsüsteemi	kahjustavad	
kemikaalid	(EDC)	

•  EDCd	on	kemikaalid,	mis	
häirivad	hormoonsüsteemi,	
käitudes	nagu	endogeensed	
hormoonid	

•  See	võib	kahjustada	inimeste	
ja	loomade	tervist		
• 	Madal	sünnikaal	
• 	SünnidefekFd		
• 	Mõju	intellektuaalsele			
arengule	
•  Sigivusvõime	
kahjustamine	
(sperma	kvali-	
teedi	langus)	
		
 
 
 
	



Ø  Teaduslikele	uuringutele	tuginedes	võib	välja	tuua,	et	kogu	
maailmas	kasvab	tervisedefek8de	hulk,	mida	seostakse	
hormoonsüsteemi	kahjustavate	kemikaalidega	kokku	puutumisega		

1973-1977	 1998-2002	 Muutus	

Juhtumite	määr*	 Juhtumite	määr*	

Rootsi	 3,1	 5,3	 +	70%	

Soome	 1,6	 3,7	 +	131%	

Tüdrukud	 Poisid	

1991-93	 10,9	a	 11,9	a	

2006-08	 9,9	a	 11,6	a	

Spermatosoidide	kontsentratsiooni	vähenemine	
1989	 2005	

Spermatosoidide	kontsentratsioonid	Prantsuse	
meestel		(x	106/ml)		

73,6	 49,9	

Rolland	et	al.	2013	
Rohkem	mehi	haigestub	munandivähki	

*Juhtumite	määr:	uued	juhtumid	100	000	isiku	kohta	aastatel,	Chia	et	al.	2010	

Puberteet	algab	varem		

Askglaede	et	al.	2009;	Sorensen	et	al.	2010	



Mõju	keskkonnale:	

		

Otsene/kohene: 
• 	Veereostus,	nt	kui	toodete		jäägid	satuvad	
üldkanalisatsiooni;	
• 	Mullareostus,	nt	kahjustumine	õli	või	
bensiiniga;	
• 	Õhu	reostus	keemiatoodete	kasutamisel	
tekkivate	ohtlike	aurude	tõYu	
• 	Kahju	elusloodusele	-	taimede	ja	putukate	
hävimine	tarbekeemia	jääkide	saYumisel	
loodusesse	
Pikaajaline: 
ohtlike	ainete	kuhjumine	keskkonnas,		
nt	kalade	rasvkoesse,	sealt	jõuavad	need	
ained	ka	inimese	toidulauale	



		
	

Millised	kemikaalid	
	kahjustavad	inimest	ja	keskkonda?		

Püsivad Ei lagune keskkonnas 

Akumuleeruvad (rasvkoes) Kasvav bioakumulatsioon 

Mutageensed 
(põhjustavad geenimuutusi) 

Toksilised 

Kantserogeensed 
(põhjustavad vähkkasvajaid) 

Reproduktiivtoksilised 
(põhjustavad arenguhäireid) 



Kas	tooted	on	siis	ohtlikud?	

Ø  ohtlikud	ained	on	tarbijatoodetes	lubatud	ainult	koos	
piirangutega	

Ø  paljusid	ohtlikke	kemikaale	kasutatakse	toodetes	seatud	
piirkontsentratsioonidest	allapoole	jäävates	kogustes	

SeetõUu	tuleb	olla	eUevaatlik,	tarbida	
teadlikult	ning	tarbida	vähem	

	

Poes	olevad	tooted	on	kontrollitud	ja	vastavad	kehtestatud	
normidele.	Aga	teadus	areneb	pidevalt	ning	järjest	tuleb	uusi	

leide	ning	avastusi	ainete	võimalike	mõjude	kohta	
	



	

Kuna	me	kasutame	oma	igapäevases	elus	niivõrd	palju	
erinevaid	kemikaale,	siis	peame	õppima	arvestama	

nendest	tulenevaid	ohtusid	ja	järgima	nende	kasutamisel	
ohutusnõudeid	

	

Tarbijal	on	õigus	teada,	millised	ohtlikud	
ained	toote	koos8sesse	kuuluvad	

	

	
	

Ø REACH	kemikaalimääruse	Ar8kkel	33	seab	tootjatele	ja	
tarnijatele	kohustuse	edastada	teavet	toodetes	sisalduda	võivate	
väga	ohtlike	ainete	kohta	ning	annab	tarbijatele	õiguse	seda	
teavet	nõuda	
	
	
	



Ø  Kui	eUevõUele	esitatakse	teabenõue,	siis	on	nad	45	päeva	
jooksul	kohustatud	teada	andma,	kas	nende	poolt	toodetud	või	
tarnitud	toode	sisaldab	REACHi	kandidaatainete	nimekirja	
lisatud	kemikaale	kontsentratsioonis	üle	0,1	massiprotsendi	

Ø  Tarbijate	teavitamise	kohustus	käib	ainult	nende	väga	ohtlike	
ainete	kohta,	mida	tootes	on	enam	kui	0,1%	selle	kaalust.	See	
tähendab,	et	tarnija	ei	ole	kohustatud	andma	informatsiooni	
teiste	tootes	leiduvate	ainete	kohta	või	kui	väga	ohtlikku	aine	
sisaldus	on	madalama	kontsentratsiooniga.	Loomulikult	võivad	
nad	seda	teavet	anda	vabatahtlikult			

	
	
	
	



Kust	me	võime	leida	hormoonsüsteemi	kahjustavaid	kemikaale?	
Keemiline	aine	 Kasutamine	toodetes	
Bisfenool	A	(BPA)	 Tooted,	mis	on	tehtud	plas8st	(lu8pudelid,	lu8d,	närimisrõngad,	

toidupakendid);	toidupurkide	sisemine	vooderdus;	mikrolaineahju	
nõud;	arvu8d,	mobiiltelefonid;	CDd;	termopaber;	taastoodetud	
paberist	köögi-	ja	WC-paber;	meditsiiniseadmed;	hambaplommid	

Ftalaadid	(DEHP,	BBP,	DBP,	DINP,	DIDP,	
DIBP,	DEP,	DHP,	DCHP,	DNOP)	

Polüvinüülkloriid	(PVC)	plast;	autoosad;	ehitusmaterjalid;	vinüülist	
põrandakaUematerjalid;	mööbel;		basseinide	sisekaUed		ja	
kastmisvoolikud;	kosmee8ka,	parfüümid	ja	küünelakid;	jalanõud,	välis-	
ja	vihmariided;	täispuhutavad	tooted;	meditsiiniseadmed;	
prin8mis8ndid;	liimid,	lakid	ja	värnitsad;	spordivahendid;	mänguasjad;	
traadid	ja	kaablid					

Nonüülfenoolid	(nonüülfenool,	p-
nonüülfenool,	4-nonüülfenool,	
hargahelaga)	
		

Leidub	teks8ilides	ja	rõivastes	tootmisprotsesside	jääkide/
saasteainetena;	toidupakendid;	mänguasjad;	põrandakaUematerjalid;	
desinfitseerivad	ained;		läbipaistev	PVC	kile;	pes8tsiidid;	seinavärvid			

Oktüülfenoolid	(4-oktüülfenool,	4-tert-
oktüülfenool)	

Laboritooted;	teks8ilid;	rehvid;	elektrilised	isoleermaterjalid;	lakid;	
prin8mis8ndid;	vee	baasil	värvid;	teks8ilitarvikud	

Parabeenid	(propüülparabeen;	
butüülparabeen	)	

Hügieenitooted;	kosmee8ka;	ravimid;	toit;	tubakas;	kingaviks		
		

Bensofenoon-3	(oksübensoon);	3-
bensülideen	kamper	;	4-metüülbensülideen	
kamper	;	4,4-dihüdoksübensofenoon	

Päikesekaitsetooted,	ihupiimad,	kreemid,		õlid	(UV-filtrid)	

Broomitud	leegiaeglus8d		
(bromodifenüüleetrid:	penta-,	okta-	ja	
deka-BDEd)	

Elektroonikaseadmed;	telerite		plastkaUed,		vaibad;	padjad;	polstrid;	
köögiseadmed;	teks8ilid		
		



Mõnede	 EDC-de	 kasutamine	 	 osades	 toodetes	 on	piiratud	
või	keelatud:	
	
Ø BPA-d	 (bisfenool	 A)	 sisaldavad	 polükarbonaadist	
lu8pudelid	ei	ole	enam	EL-is	seadusega	lubatud	
Ø DEHP,	BBP	 ja	DBP	(lalaadid)	kasutamine	 	mänguasjades	
on	piiratud	
Ø okta-,	penta-BDE	kasutamine	on	keelatud	kõigis	EL	turule	
mõeldud	mistahes	rakendustes	(elektroonika)			

Aga	paljusid	EDC-sid	kasutatakse	ikka	
veel	paljudes	igapäevatoodetes 



Turult	kõrvaldatud	ohtlikud	tooted	-	järelevalve	tulemused	
hUp://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/toodete-ohutus/turult-korvaldatud-ohtlikud-
tooted.html	

Sagedasemaid	leide	Terviseame8	järelevalve	
rapor8test:	

-	plastmassist	mänguasjad	(lalaadid)	
-	nahkkindad	(kroom	VI)	
- 	jalanõud,	laste	sandaalid	(kroom	VI)	
- 	riideesemete	metallosad,	kõrvarõngad	(nikkel)	
- 	sallid,	kooliko8d	(asovärvid)		

Näiteks	pildil	on	2016.aastal	turult	kõrvaldatud	laste	nukk	„Sparkle	
Girls	Winter	Fairy“,	kuna	lalaa8de	sisaldus	ületas	lubatud	

piirväärtusi	mitmekordselt	

Sellistest	rikkumistest	teavitatakse	kõiki		
Euroopa	Liidu	liikmesriike	läbi	RAPEX	
süsteemi		(ELi	andmebaas	ohtlike	
tarbekaupade	kohta)	ning	sellised	tooted	
eemaldatakse	turult		



Turult	kõrvaldatud	ohtlikud	tooted	-	järelevalve	tulemused	

Kõrvarõnga	nõel	(kõrva	läbiv	ehteosa)	sisaldas	niklit	koguses	1,2	
μg/cm2	nädalas,	mis	ületab	lubatud	migratsiooni	piirväärtust	(0,2	
μg/cm2	nädalas)	6	korda.	Nikkel	on	tugev	sensibiliseerija	ning	
võib	seetõYu	põhjustada	naha	allergilist	reaktsiooni.	

Kõrvaldatud	turult	
Terviseame8	poolt	2016.	aastal	

Kõrvarõngad	Parfois		



		

Turult	kõrvaldatud	ohtlikud	tooted:		
järelvalve	tulemused	(teavitatud	RAPEX	andmebaasis)	

Toote	nimi:	Smaller	Doll	(nr.	5.2)		
Doll	placed	in	a	transparent	plasFc	box	with	colored	sweets	
wrapped	in	a	cellophane	bag.	The	doll	is	dressed	with	a	pink	and	
burgundy	dress	and	purple	shoes. 
Päritolumaa: Hiina 
Leiti 31,0% DEHP 
	
	
	
	
	
	
	
hUp://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?
event=main.search	

	

Pildil	on	Tarbijakaitseame8	poolt	2014	turult	kõrvaldatud	
nukk,	kuna	DEHP	sisaldus	ületas	lubatud	piirväärtust		



Tes8d	

	
•  Veri	
•  Siseõhk	
•  Kodutolm	
•  Tooted	

Projek8s	„Mõtle,	mida	tarbid“			
2013-2014	läbi	viidud	tes8de	tulemused	

https://drive.google.com/file/d/0B-
pgll7dqEPXN2lZQkV4NWw0MjQ/view 
 



Veretes8d	
•  20	vabatahtlikku,	10	Ees8st	ja	10	Leedust		
•  Analüüsi8	lalaate,	PBDEsid	ja	
perfluoroühendeid		

•  28	ainet	kokku		



	
Ø Ftalaate	kasutatakse	plas8fikaatoritena	PVC	
(polüvinüülkloriid)	plas8kus	
Ø nad	annavad	plas8kule	pehmuse	ja	elastsuse	
		
laste	mänguasjad,	meditsiiniseadmed,		vannikaardinad,	
tapeedid,	laudlinad,	põrandakaUematerjalid,	
täispuhutavad	tooted,		spordivahendid,	basseinide	
sisekaUed		ja	kastmisvoolikud	jne		
	

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



	

Ø Polübroomitud	difenüüleetreid	(PBDE)	kasutatakse	
leegiaeglus8tena	
Ø kõrgetel	temperatuuridel	tõkestavad	nad	tule	levikut,	
vabastades	broomi	aatomid	(Br)	ja	tekitades	toote	
pinnale	väga	õhukese	broomiauru	kihi,	mis	takistab	
hapniku	juurdepääsu	materjali	pinnale	ja	seeläbi	ka	
süOmist	
	
Elektroonikaseadmed,	plas8k,	telerite		plastkaUed,		
vaibad;	padjad;	teks8ilid,	köögiseadmed	
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



	

Ø Perfluoroühendeid	kasutatakse	materjalide	muutmisel	
mustust,	veU	ja	rasva	hülgavaks	ning	miUenakkuvaks	
Ø fluorsüsiniku	keemiline	side	on	tugevaim	kovalentne	
side	orgaanilises	keemias,	seetõUu	taluvad	perfluoritud	
ühendid	väga	kõrgeid	temperatuure,	on	vastupidavad	
lagunemisele	ja	lõhustumisele		
 

MiUenakkuva	pinnaga	köögitarvikud	(Teflon®),	
veekindlad	ja	„hingavad“	teks8ilid		(Goretex®),	juhtmete	
ja	kaablite	kaUed,	elektroonikaseadmed	jne		
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



Kõikide	vabatahtlike	verest	lei8	ohtlikke	aineid		

Ftalaadid			 Polübroomitud	difenüüleetrid			 Perfluoroühendid			



Kontsentratsioonid	

•  Kontsentratsioon	vabatahtlike	veres	oli	erinev,	see	võib	
sõltuda	paljudest	teguritest	-	vanus,	elukoht,	töökoht,	
ainevahetus,		sugu	jne	

Ftalaadid:	1,4	–	30,0	ng/g	
PBDEd:	1,2	–	22,0	pg/g	
Perfluoroühendid:	0,5	–	8,4	ng/g	
	
•  Ainete	ohutuid	piirkontsentratsioone	veres	ei	ole	sätestatud	

Kõige	tähtsam,	ohtlikud	ained	ei	tohiks	üldse	meie	
kehadesse	saUuda			



Ained,	mida	lei8	kodutolmust	
Kokku	analüüsi8	34	ainet,	15	avasta8:	
6	erinevat	lalaa8	(6	-	640	mg/kg	tolmu	kohta)	
9	erinevat	PBDEd	(4	–	800	µg/kg	tolmu	kohta)	

Näit.	teh8	USAs	2016.	aastal	uuring,	kus	mõõde8	45	kemikaali	
leidumist	kodutolmus	
Kõikides	tolmuproovides	avasta8	10	enamlevinud	kemikaali,	
nendest	5	lalaa8,	3	leegiaeglus8t,	1	fenool,	1	lõhnaaine	



Ftalaadid	toodetes		
•  52	tootenäidist	(võe8	supermarke8test)	
•  Peamiselt	olid	need	pehmest	PVC	plas8st		
•  Analüüsi8:	lalaate	(BBP,	DEHP,	DBP,	DNOP,	DINP
+DIDP)	

•  Ftalaate	lei8	14-s	tootenäidises	(>0.1%	w/w;	
peamiselt	DEHP)			

lalaate	ei	
leitud	

Ftalaate	
lei8		
>0.1%	w/w	



Ftalaadid	toodetes	

Tootegrupp	 Proovide/
näidiste	
arv	

Proovide	arv,	kus	avasta8	lalaate		
>0.1%	w/w	

Dušikaardinad		 7	 0	

Vinüülist	tapeet	 5	 3	(3,7%	DEHP,	6.8-8.3%	DINP+DIDP)	

Võimlemispallid	 5	 2	(0.1	-	16.1%	DEHP)	

PlasFkust	sandaalid	 5	 1	(0.59%	DINP+DIDP	,	0.82%	DEHP)	

PlasFkust	laudlinad	 10	 2	(12.9,	13.4%	DEHP)	

Mänguasjad	 10	 6	(19.1	–	32.1%	DEHP)	

Vee	mänguasjad	 10	 0	



Nukk;	32.1%	DEHP	
w/w	

Plas8ksandaalid	0.82%	
DEHP	and	0.59%	DINP

+DNOP	w/w	

	
Võimlemispall,	lastele	>3	
aasta;	16.1%	DEHP	w/w	

	

Plas8kust	lauakate,	„väl8da	
kokkupuudet	toiduga,	enne	

kasutamist	tuulutada“;		13.4%	
DEHP	w/w	

Projek8s	„Mõtle	mida	tarbid“		tes8tud	tarbetooted,	
milles	lalaa8de	sisaldus	ületas	lubatud	piirnorme	



Kodukeemia	



	DESINFITSEERIMIS-	
	VAHENDID/	
	SÄILITUSAINED	

Formaldehüüdi	vabastavad	ained:	DMDM	hüdantoiin	
(DMDM	Hydantoin),	imidasolidinüül	uurea	
(Imidazolidinyl	urea),	diasolidinüül	uurea	
Säilitusained:	
Methylchloroisothiazolinone,	Methylisothiazolinone	

LÕHNAAINED	
(FRAGRANCE)	

26	allergilist	lõhnaainet:	Amyl	Cinnamal,	Amylcinnamyl	Alcohol,	
Anise	Alcohol,	Benzyl	Alcohol,	Benzyl	Benzoate,	Benzyl	Cinnamate,	
Benzyl	Salicylate,	Butylphenyl	Methylpropional,	Cinnamal,	
Cinnamyl	Alcohol,	Citral,	Citronellol,	Coumarin,	Eugenol,	Hexyl	
Cinnamal,	Hydroxycitronellal,	Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene	
Carboxaldehyde,	Isoeugenol,	Limonene,	Linalool	jt.	

PESUAINED	
(PINDAKTIIVSED	AINED)	

SULFAADID	
(ANIOONSED	
PINDAKTIIVSED	AINED)	

Fosfaadid	(naatriumtripolüfosfaat,	TPP),	tseoliit,	
etüleendiamiintetraäädikhape	(EDTA),	nitrilotriäädikhape	
(NTA)	
Ammooniumlaurüülsulfaat	(ALS,	Ammonium	Lauryl	Sulfate)		
Ammooniumlaurüüleetersulfaat	(ALES),		
Naatriumlaurüülsulfaat	(SLS,	Sodium	Lauryl	Sulfate)	
Naatriumlaurüüleetersulfaat	(SLES)	

Koos8sained,	mida	võiks	väl8da	kodukeemiatoodetes	



	
	

Pesuained,	pindak8ivsed	ained	(1)	
	
	

Fosfaadid	(naatriumtripolüfosfaat,	TPP)	–		
Kasut.	pesupulbrites,	ka	teistes	pesuvahendites;	põhjustavad	merede,	
järvede	ja	jõgede	eutrofikatsiooni	(veekogude	kinnikasvamine)	

		
	

	
	
Tseoliit	pehmendab	veU,	sellele	
lisatakse	pesemiseks	ka	karboksülaate	
(polükarboksüülhapped,	PCA)	.		
Tseolii8	sisaldav	vahend	võib	tundlikku	organismi	ärritada	
(nahaärritused);	ei	taha	sageli,	vaatamata	hoolikale	loputamisele,	
pesust	välja	tulla	
	

Nitrilotriäädikhape	(NTA)		-	võib	olla	kantserogeenne	ehk	vähki	tekitav		
	

Fosfonaadid	lagunevad	keskkonnas	aeglaselt		
	

Etüleendiamiintetraäädikhape	(EDTA)	–	võib	koguneda	organismi	ja	
keskkonda 
 

TPP	on	asendatav	selliste	
ainetega		nagu	näit.	tseoliit,	
fosfonaat,	etüleendiamiin-
tetraäädikhape	(EDTA),	
nitrilotriäädikhape	(NTA)	



	
	Pesuained,	pindak8ivsed	ained	(2)	

	Anioonsed	pindak8ivsed	ained	(sulfaadid	-	SLS,	SLES,	ALS	jt.)	
Sodium	Coco	sulfate	=	Sodium	Lauryl	Sulfate	
	
	
	

Alterna8ivid:	
ü 	Sodium	Lauryl	Sulfoacetate	(SLSA)	
Ø Erinevad	molekuli	suuruse	poolest,	Sodium	Lauryl	
Sulfoacetate’l	on	suurem	molekul,	seetõUu	ei	ärrita	nii	palju	
nahka,	kuna	ei	tungi	sellest	läbi	
ü Cocoglucoside	-	taimse	päritoluga	tensiid	(suhkrutensiid)	
Ø Looduslik	pindak8ivne	aine,	saadakse	kookosõlist	ja	
puuviljasuhkrutest		

Kahjulik	mõju	on	tõendatud.	Naha	ja	limaskestade	
ärritajad;	ärritavad	ja	kuivatavad	nahka	



	
	Desinfitseerimisvahendid,	säilitusained	

	Formaldehüüdid	ja	formaldehüüdi	vabastavad	ained	
	
Formaldehüüd	(konservant,	desinfitseeriv	aine)	
mürgine,	kantserogeenne	(vähki	tekitav),	nahka	ärritav;	
põhjustab	mürgistusi,	eri8	lastel	
	
	
	
	
	

Formaldehüüdi	vabastavad	ained:	täh8s	on	neid	ära	tunda!	
DMDM-hüdantoiin	,	imidasolidinüül	uurea,	diasolidinüül	uurea	!		
Tugevad	nahaärritajad	ja	allergeenid	
	
	

Formaldehüüdi	kasutamine	on	õigusak8dega	piiratud	
Maksimaalne	lubatud	formaldehüüdi	sisaldus		valmistoodetes		
on	0,2%,	ning	mistahes	toode,	milles	sisaldus	ületab	0,05%,		
peab	kandma	hoiatust,	et	toode	sisaldab	formaldehüüdi	



	Lõhnaained	
Lõhn		-	Fragrance	(Perfum,	Aroma)		
Lõhnaaine,	parfüüm,	aroomiaine.	Lõhnaainete	üldine	tähistus.	
Tegelikult	me	ei	tea,	mis	ained	selle	sõna	taga	peituvad.	Tasub	
ala8	skep8line	olla,	kui	sellise	nimetuse	ainete	loetelust	leiate.		
Võivad	põhjustada	allergiat.	Mõned	neist	võivad	kahjustada	
inimese	immuunsüsteemi	
	
	
	

EL-is	on	välja	toodud	26	allergeenset	lõhnaainet,	mida	peab	pakendile	märkima:		
	
Amyl	Cinnamal,	Amylcinnamyl	Alcohol,	Alpha-Isomethyl	Ionone,	Anise	Alcohol,	
Benzyl	Alcohol,	Benzyl	Benzoate,	Benzyl	Cinnamate,	Benzyl	Salicylate,	
Butylphenyl	Methylpropional,	Cinnamal,	Cinnamyl	Alcohol,	Citral,	Citronellol,	
Coumarin,	Eugenol,	Evernia	furfuracea	(halli	karesambliku)	ekstrakt,	Evernia	
prunastri	(kollase	lõhnasambliku)	ekstrakt,	Farnesol,	Geraniol,	Hexyl	Cinnamal,	
Hydroxycitronellal,	Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene	Carboxaldehyde,	
Isoeugenol,	Limonene,	Linalool,	Methyl-2-Octynoate	



Kosmee8katooted	



SÜNTEETILISED	
	SÄILITUSAINED	

Parabeenid,	fenoksüetanool,	kloorheksidiin,	
formaldehüüdi	vabastavad	ained		
(DMDM	hüdantoiin,	imidasolidinüül	uurea,	
diasolidinüül	uurea),	metüülkloroiso8asolinoon	

LÕHNAAINED	
(FRAGRANCE)	

26	allergilist	lõhnaainet:	amüültsinnamaal,	tsinnamaal,	
heksüültsinnamaal,	limoneen,	linalool,	tsitraal,	
bensüülalkohol	jt.	

SULFAADID	
(PINDAKTIIV-
SED	AINED)	

Ammooniumlaurüülsulfaat	(ALS),	
ammooniumlaurüüleetersulfaat	(ALES),	
naatriumlaurüülsulfaat	(SLS)	ja	
naatriumlaurüüleetersulfaat	(SLES)	

Koos8sained,	mida	võiks	väl8da	kosmee8katoodetes		

SILIKOONID	 Dime8koon	(Dimethicone),	tsüklome8koon,	
difenüüldime8koon	

UV-FILTRID	 Oksübensoon	(bensofenoon-3),	oktüül	
metoksütsinnamaat,	3-bensülideen	kamper,	
4-metüülbensülideen	kamper	MINERAAL-

ÕLID	 Parafiiniõli	(Paraffinum	Liquidum),	vedelad	nala	
süsivesinikud	(Petrolatum)		



Säilitusained	
Parabeenid:		

	metüülparabeen,	etüülparabeen,	propüülparabeen,	
	butüülparabeen,	isobutüülparabeen	

Ø Kõige	laialdasemalt	kasutatavad	säilitusained	
Ø Seostatakse	emaka-	ja	rinnavähiga	
Ø metüülparabeen		põhjustab	naha	enneaegset	vananemist	
Ø parabeenid	on	endokriin-	ehk	hormoonsüsteemi	kahjustavad	
ained	

Iso8asolinoonid:	
	metüülso8asolinoon,	metüülkloroiso8asolinoon	

Ø Võivad	põhjustada	allergilisi	reaktsioone,	nahapõle8kku	
Ø seostatakse	mutageensusega	
Ø võivad	olla	neurotoksilised	

methylparaben,	ethylparaben,	propylparaben	

Methylisothiazolinone,	Methylchloroisothiazolinone		



Silikoonid	
Dime8koon,	tsüklome8koon,	difenüüldime8koon	
	
Ø Kasutatakse	šampoonides,	palsamites,	niisutavates	kreemides	
neile	niisutavate	omaduste	andmiseks	ja		viskoossuse	
tõstmiseks,	juuksehooldusvahendites,	et	anda	juustele	sära	
Ø Tekitavad	nahale	ja	juuksekarvale	8heda	kihi,	mis	ei	lase	
hingata	ega	jääkaineid	väljutada,		põhjustavad	naha	või	juuste	
haprust	ja	kuivust,	kõõma	
Ø Kui	neid	aineid	sisaldavaid	tooteid	palju	kasutada,	võivad	nad	
koguneda	maksa	ja	lümfisõlmedesse	
	

Dimethicone,	cyclomethicone,	diphenylmethicone	



Mineraalõlid	
Parafiiniõli,	vedelad	nala	süsivesinikud	
	
	
Ø Soodustavad	kiiret	pooride	ummistumist.	Lisaks	pooride	
ummistamisele	muutub	nahk	sellest	kiires8	sõltuvaks,	mis	
tähendab	seda,	et	nahk	nõuab	regulaarselt	oma	doosi	
mineraalõli.	Vastasel	juhul	muutub	nahk	kuivaks	ja	lõhenenuks,	
kaotades	oma	elastsuse	
Ø Tekitab	nahale	õhukese	kihi,	mis	pärsib	nii	naha	hingamist	kui	
ka	normaalset	rasueritust	
	

Paraffinum	Liquidum,	Liquid	paraffin,	Paraffin	wax;	Petrolatum	



•  Kosmee8katoodete	ja	koos8sosade	
andmebaas	
hYp://www.ewg.org/skindeep/		

Andmed	koosFsainete	toksilise	mõju	kohta	



Mänguasjad	



	
		

Mida	tähele	panna	lastele	mänguasju	valides?	
	
	

	Pehmed	plastmänguasjad		
nagu	süntee8lisest	kummist	mänguasjad,		

õhupallid,	pehmed	vannilelud	jms	võivad	sisaldada	
hormoonsüsteemi	kahjustavaid	lalaate		

	
		

		
Valige	naturaalsest	kummist	mänguasjad	

Otsige	märget	„PVC-vaba”	või	„lalaadivaba”	
Väl8ge	tooteid,	millel	on	tugev	kemikaalilõhn	

	



Mõned	puidust	mänguasjad,	mis	sisaldavad	liimi,	
võivad	sisaldada	ka	kantserogeenset	kemikaali	

formaldehüüd	
	Ostke täispuidust mänguasju,  

millel on võimalikult vähe liimitud osi 
 

Kui vähegi võimalik, ostke lakkimata ja värvimata 
mänguasju  

 
või otsige mittemürgiste ja naturaalsete ainetega 

viimistletud mänguasju 



Siseviimistlus	



	
		

Mida	tähele	panna	ehitusmaterjale	või	
viimistlusvahendeid	valides?	

	
	

Sisetöödeks	eUenähtud	värvid,	lakid	ja	liimid	võivad	
sisaldada	lenduvaid	orgaanilisi	ühendeid	(LOÜ	või	VOC)		

Neid	kasutatakse	värvides	või	lakkides	lahus8na,	nad	lenduvad	värvimise		
ajal	ja	järel.	Värvi-	või	lakiaurude	sissehingamise	korral	võib	esineda	tervisehäireid	
nagu	iiveldus,	väsimus,	peavalu,	naha	ja	silmade	ärritus.	Tootjad	on	kohustatud	
pakendile	märkima	lenduvate	orgaaniliste	ainete	koguse	(grammi	liitri	kohta)	

		
		
	
	
	

Valige	värv,	mis	sisaldab	vähe	või	üldse	miUe	lahusteid		
(vaadake	sildilt)	või	kasutage	veepõhist	värvi	

	
		



    PVCga linoleum 
või laminaat võib 

sisaldada 
pehmendajatena

ohtlikke 
kemikaale 

ftalaate  
  

Eelistage	laminaadile	või	PVC-kihiga	süntee8lisele		kummile		
bambust,	looduslikest	materjalidest	linoleumi	
(korklinoleum),	korki	ja	naturaalset	kummi	

	
		

Mida	tähele	panna	ehitusmaterjale	või	
viimistlusvahendeid	valides?	

	
	



	
	

Milliseid koostisaineid tuleks 
autohooldustoodetes tähele 
panna ja võimalusel vältida 

	



LAHUSTID	 Tolueen,	stüreen,	nalaleen,	metanool,	formaldehüüd,		
triklooretüleen,	perklooretüleen	(tetraklooretüleen),	
metüleenkloriid	(diklorometaan),		
oktametüültsüklotetrasiloksaan,		
nala	(rasked,	keskmised	ja/või	kerged	fraktsioonid)	

RASKMETALLID	 Kroom	(kroom	VI	ühendid),	nikkel		

Koos8sained,	mida	tuleks	väl8da		

LÕHNAAINED	 Nitromuskusühendid,	polütsüklilised	muskusühendid	
(Galaxolide,	Tonalide)	

MUUD	 Isotsüanaadid,	epoksiidid,	monoetüleenglükool	
Nonüülfenool/nonüülfenooletoksülaat	
Pindak8ivsed	ained	(SLS,	naatriumlaurüülsulfaat)	
Fosfaadid	
Säilitusained	(iso8asolinooni	ühendid,	formaldehüüd)		



Soovitused	ja	nõuanded	



q 	Enne,	kui	ostad	kemikaali,		
					mõtle,		äkki	saad	hakkama		
					ka	ilma	selleta	
	
	

q 	Lugege	läbi	tootesildid		
					ja	uurige		koos8saineid	
	
q 	Kasutage	tooteid	ala8		
					vastavalt	kasutusjuhendile	

Isegi	suurema	mustuse	ja	kõvemad	plekid	
on	võimalik	väga	tõhusalt	eemaldada	
söögisooda,	äädika,	sidrunimahla		

ja	teiste	lihtsate	vahenditega	



Õppige	lugema	informatsiooni	toote	e8ke8l!	

 

(erinevate	numbrite	
k omb i n a t s i o on )	
kasutatakse	 värvide	
märkimiseks	

Koos8sained	järjestatakse	
vastavalt	nende	kogusele	
tootes	–	need,	mida	on	
rohkem,	on	nimetatud	
alguses		

Water,	Sodium	
Laureth	Sulfate,	
Cocamidopropyl	
Betaine,	
Dimethicone,	
Distearyl	Ether,	
Sodium	Chloride,	
Behenyl	Alcohol,	
Laureth	2,	PPG	5	
Ceteth	20,	Fragrance,	
Polyquaternium	10,	
Methylparaben,	
Carbomer,	DMDM	
Hydantoin,	Niacinamide,	
Pyridoxine	HCl,	Citric	
Acid,	Saccharum	
Officinarum	Extract,	Citrus	
Medica	Limonium	Peel	
Extract,	Camellia	Sinensis	
Leaf	Extract,	CI	19140 

Kõik	koos8sained	peavad	
olema	märgitud	
kosmee8katoote	sildil		
Koos8saineid	on	märgitud	
nende	tehniliste	INCI	
nimetustega	(INCI	–	kosmee-
8katoodete	koos8sainete	
rahvusvaheline	
nomenklatuur) 

Loodusliku	päritoluga	
ainete	nimed	on	toodud	
ladina	keeles,	näiteks	
Saccharum	officinarum	=	
suhkruroog	
 

KOSMEETIKATOODE	



  Tundke ohumärgiseid!  

Märgistuse	
eesmärgiks	on	

teavitada	igaüht,	kes	
kemikaali	kasutab,	
sellega	kaasnevatest	
võimalikest	ohtudest	
ning	anda		ülevaade	

eUevaatusabi-
nõudest	

 
 

Terviseohtlik	-	 põhjus-
tab	 pikaajalisi	 tervise-
kahjustusi	 (n	 vähk,	
mutatsioonid),	 mõju-
t a b	 v i l j a k u s t 	 j a	
lootearengut	

	



Ohumärgised	pakenditel	
Kodukeemiatoode	on	ohtlik,	kui	
tema	e8ke8le	on	märgitud	
vähemalt	üks	ohumärk		

Kahjulik	 või	 ärritav	 –	
võib	 ärritada	 silmi,	
k o p s e	 v õ i 	 m u i d	
elundeid;	 võib	 olla	
k a h j u l i k 	 s i s s e -
h i n g a m i s e l 	 v õ i	
allaneelamisel	



Ohumärgised	pakenditel	
Kodukeemiatoode	on	ohtlik,	kui	
tema	e8ke8le	on	märgitud	
vähemalt	üks	ohumärk		

	 Söövitav	 -	 võib	
p õ h j u s t a d a	
r a s k e i d	
nahapõletusi	 ja	
silmakahjustusi	



	
Soovitusi	kosmee8katoodete	valikuks		
		• 			Parim	valik	on	selline	kreem,	mis	ei	sisalda:	
• 				värvaineid	
• 				süntee8lisi	allergiat	põhjustavaid	lõhnaaineid	
• 				kahjulikke	säilitusaineid	
							
	
	
					Kuiva	naha	korral	kasutage	naturaalseid	taimeõlisid,		
				nt	oliiviõli,	mandliõli,	argaaniaõli,		
					makadaamiaõli	jne.	
							



	
Kuidas	säästa	ennast	töötades	kemikaalidega	

								Järgige	kindlas8	toote	sildil	olevat	kasutusjuhendit	
						
					Töötage	häs8	ven8leeritud	ruumides	
	

					Kasutage	kindaid	ja	kaitseprille,	kui	kasutate	tooteid,	mis							
					võivad	teie	naha	või	silmadega	kokku	puutuda	
						

					Kasutage	tooteid,	mis	sisaldavad	vähem	ohtlikke	koos8sained			
	
					Ostke	ja	kasutage	tooteid,	mida	olete	katsetanud	ja	mille	
puhul			
					teate,	et	need	ei	põhjusta	Teile	terviseprobleeme	
		

					Võimalusel	valige	ökomärgistega	tooteid,	kuna	need	
sisaldavad	vähem	ohtlikke	aineid	



								Põhjamaade	Luik 	Euroopa	Liidu	Lilleke 	Saksamaa	Sinine	Ingel	
		

	
								
								
	

Ökomärgised	

Ø  Ökomärgistega	tooted	on	inimestele,	loomadele	ja	keskkonnale	
vähem	kahjulikud,	kuna	sisaldavad	vähem	ohtlikke	kemikaale	

	
Ø  Mis	tahes	toode,	millel	on	ökomärgis,	on	läbinud	põhjaliku	

tes8mise	sõltumatu	ins8tutsiooni	poolt,	kes	on	tõendanud	toote	
vastavust	ökomärgise	kriteeriumitele	

Ø  Ärge	usaldage	pimesi	tootjate	“roheväiteid”	
Ø  Võimalusel	eelistage	ökomärgisega	tooteid	



	
	

Antud	märgis	antakse	erinevatele	teks8ilidele,	mis	on	läbinud	
sõltumatu	tes8	ning	mis	kinnitab,	et	teks8il	ei	sisalda	ohtlikke	
kemikaale,	mis	võivad	kahjustada	inimeste	tervist.			

	
	

Kosmee8katoodete	keskkonnamärgis.	Kontrollib	GMOsid,	
parabeene,	fenoksüetanooli,	nanoosakesi,	silikooni,	PEG,	
süntee8lisi	lõhnaaineid	ja	värve,	loomadelt	saadud	koos8sosade	
(v.a.	loomulikul	teel	loomadelt	saadud	–	piim,	mesi,	jms)	
kasutamist.	Pakendi	biolagunevus	ja	taaskasutus.	Mägise	saamiseks	
tuleb	kasutada	mahepõllumajanduslikult	kasvatatud	taimseid	
koos8sosi.		

	
	

Kosmee8katoodete	keskkonnamärgis.	Kinnitab,	et	toode	ei	sisalda	
süntee8lisi	lõhna-	ja	värviaineid;	ei	sisalda	nalasaadustel	
põhinevaid	aineid	(parafiinid,	PEGid,	jne).	Ei	ole	tehtud	
loomkaitseid.		
Erinevatele	toodetele	ja	teenustele	antav	märgis	(n.	toit,	
kosmee8ka,	puhastusvahendid,	teks8ilid,	turism,	jne).	Erinevad	
märgised	kosmee8katoodetele,	mis	kinnitavad,	et	toode	ei	sisalda	
ohtlikke	kemikaale	ning	koos8sosad	on	looduslikku	päritolu.	
(Itaalia)	
Kosmee8katoodetele	antav	märgis	„BDIH	–	Cer8fied	Natural	
Cosme8cs“,	mis	kinnitab,	et	koos8sosad		pärinevad	taimedelt	ning	
on	kasvatatud	kontrollitud	8ngimustes;	toote	valmistamisel	ei	ole	
läbiviidud	loomkatseid.	



Uurige	märgistust	ja	e8keO	!	

Ø Kas	leiad	mõne	ohumärgise?	
Ø Kas	leiad	mõne	ohtliku	
koos8saine?	

Ø Kas	leiad	mõne	ökomärgise?	



Mayeri	–	nõudepesuvahend	Sensi8ve	



Mayeri – TORUSIIL 



Cif – Cream LEMON  



Orto – Puhas Loodus nõgesešampoon 



Orto – Puhas Loodus sheavõi palsam  



Neutral – šampoon NORMAL  



Pesupulber Mayeri Sensitive Color  



Lisainformatsioon	ja	nõuandeid:		



Tänan	tähelepanu	eest!	

	Bal8	Keskkonnafoorum	
heli.nommsalu@bef.ee	

hUp://thinkbefore.eu/tarbija/	


