W czym jest problem?
Otaczają nas potencjalnie szkodliwe
substancje chemiczne zawarte w produktach,
których używamy na co dzień. Wiele z nich
dodaje się do plastików, np. opóźniacze spalania,
obecne w meblach i fotelach samochodowych,
plastyfikatory w zabawkach i posadzkach z PVC,
czy bisfenol A wewnątrz puszek.
Pokój dzienny i sypialnia
Opóźniacze spalania
w tapicerce,
materacach
i dywanach,
plastyfikatory
w posadzkach PVC
i tapetach teksturowanych
Opóźniacze spalania
w obudowach
komputerów,
plastyfikatory
w kablach
Plastyfikatory
w sprzęcie fitness

Te szkodliwe substancje są uwalniane
do środowiska i trafiają do naszego organizmu
przez żywność, kontakt ze skórą lub powietrze,
którym oddychamy. Mogą być rakotwórcze,
zmieniać nasz materiał genetyczny, osłabiać
płodność. Inne mogą naśladować lub blokować
działanie naturalnych hormonów i przyczyniać
się do takich chorób jak rak piersi, rak jąder,
otyłość, cukrzyca oraz zaburzać procesy
uczenia się i zachowania u dzieci. Szczególnym
problemem są substancje trwałe, bo mogą
gromadzić się w środowisku aż do osiągniecia
szkodliwego poziomu.

Wskazówki, jak unikać szkodliwych
substancji w produktach
i jak ograniczyć narażenie na kontakt
z nimi w pomieszczeniach
Korzystaj z aplikacji Pytaj o chemię
przy codziennych zakupach
Kupuj mniej produktów, dłużej ich
używaj, naprawiaj je, wymieniaj się
Unikaj plastikowych produktów
i opakowań, o ile to tylko możliwe
Zwracaj uwagę na certyfikaty
i etykiety ekologiczne

Łazienka
Plastyfikatory w zasłonkach
prysznicowych, matach
antypoślizgowych i klapkach

Unikaj produktów z miękkiego PVC,
wyrobów o silnym zapachu i tanich
produktów z ciemnego plastiku
z recyklingu

Pokój dzieci
Plastyfikatory w posadzce PVC
i winylowej tapecie, opóźniacze
spalania w materacach
i meblach

Nie podgrzewaj jedzenia
w plastikowych pojemnikach –
używaj szklanych lub porcelanowych,
nadających się do mikrofalówki

Plastyfikatory w zabawkach,
kaloszach, impregnowanej (PFC)
odzieży

Regularnie przecieraj powierzchnie
mebli i podłogi mokrą szmatką
Nie kupuj ubrań, o których wiadomo,
że są wykończone chemicznie
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Poszukaj informacji o bezpieczeństwie
produktów i zawartych w nich
chemikaliach, np. na portalach instytucji
państwowych lub NGO

Wskazówki, jak unikać szkodliwych substancji w produktach
i jak ograniczyć narażenie na kontakt z nimi w pomieszczeniach

Kuchnia
Powłoki nieprzywierające
(np. w patelni)
Plastyfikatory w obrusach
i posadzkach PVC, formaldehyd
w meblach
Opóźniacze spalania w sprzęcie AGD,
bisfenol A w plastikowych pojemnikach
na żywność i puszkach

Korzystaj z aplikacji Pytaj o chemię
przy codziennych zakupach

Nie podgrzewaj jedzenia
w plastikowych pojemnikach –
używaj szklanych lub porcelanowych,
nadających się do mikrofalówki

Kupuj mniej produktów, dłużej ich
używaj, naprawiaj je, wymieniaj się

Regularnie przecieraj powierzchnie
mebli i podłogi mokrą szmatką

Unikaj plastikowych produktów
i opakowań, o ile to tylko możliwe
Zwracaj uwagę na certyfikaty
i etykiety ekologiczne
Unikaj produktów z miękkiego PVC,
wyrobów o silnym zapachu i tanich
produktów z ciemnego plastiku
z recyklingu
www.ekonsument.pl/pytajochemie

Nie kupuj ubrań, o których wiadomo,
że są wykończone chemicznie
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Poszukaj informacji o bezpieczeństwie
produktów i zawartych w nich
chemikaliach, np. na portalach
instytucji państwowych lub NGO
#pytajochemie

