Chemiczne czynniki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (mieszkalne i użyteczności publicznej), dla inwentarza
żywego, a także do produkcji i przechowywania artykułów spożywczych oraz farmaceutycznych nie może być
wykonany z materiałów emitujących związki (gazy, pary, pyły) szkodliwe dla zdrowia lub zapachowe w stopniu
przekraczającym ich dopuszczalne stężenia. Jeżeli związki te są emitowane przez materiały w niedopuszczalnym
stężeniu jedynie przez ograniczony czas, dopuszcza się ich stosowanie pod warunkiem, że użytkowanie budynku lub
pomieszczeń, w których materiały te zostały zastosowane, nastąpi dopiero po upływie terminu karencji,
a w przypadku materiałów emitujących zanieczyszczenia pyliste lub włókniste - po stwierdzeniu przez właściwego
państwowego inspektora sanitarnego osiągnięcia stanu zanieczyszczenia powietrza, zgodnego z przepisami
odrębnymi w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia
1.

Normatywy higieniczne dla czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych z materiałów budowlanych
i elementów wyposażenia określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane,
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (MP nr 19 poz.231
z 1996r.)

2.

Pobranie próbek powietrza do badań , w celu oceny narażenia na: -formaldehyd, -fenol, -substancje organiczne –
wg PB-26-ŚP wydanie 1 z dnia 26.09.2007

3.

Wykaz substancji chemicznych oznaczanych w próbkach powietrza pobranych w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (badania akredytowane zgodnie z certyfikatem nr AB 565) :
Parametr – stężenie czynnika

formaldehyd
aceton
benzen
cykloheksan
etylobenzen
heksan
ksylen
toluen
propan-2-ol
styren
1,3,5 trójmetylobenzen
1,2,4 trójmetylobenzen
1,2,3 trójmetylobenzen
butan – 1-ol
etanol
octan etylu
octan n-butylu
benzyna ekstrakcyjna
benzyna do lakierów
dichlorometan
heptan
metylocykloheksan
pentan
tetrachloroeten
cykloheksen
octan i-butylu
fenol
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