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Informacja 

z pilotażowej kontroli zakresu informacji na etykietach wyrobów 

zawierających lotne związki organiczne - w IV kwartale 2017 r. 

 

 Zgodnie z programem DIH-702-30(1)/17/JG z 29 września 2017 roku Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Łodzi przeprowadził w IV kwartale 2017 r. na terenie Łodzi kontrole w zakresie 

informacji zamieszczanych na etykietach niektórych farb i lakierów przeznaczonych  

do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych  

z budynkami i tymi elementami konstrukcji (nie będące wyrobami budowlanymi) oraz mieszanin 

do odnawiania pojazdów oferowanych w sprzedaży hurtowej i detalicznej. 

Czynności kontrolne przeprowadzono w 6 placówkach hurtowych i detalicznych, wybranych 

po analizie spośród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa 

łódzkiego, w tym :  

 w 3 hurtowniach  

 w 3 jednostkach detalicznych  

 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie zamieszczania informacji w zakresie maksymalnej zawartości 

lotnych związków organicznych (LZO) zamieszczanych na produktach wymienionych  

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 8.08.2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych 

związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania 

budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i 

tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz.U.  

z 2016r. poz. 1353), zwanym dalej rozporządzeniem LZO. 

Kontrole przeprowadzono w 6 jednostkach, w których poddano ocenie 17 partii wyrobów 

zawierających lotne związki organiczne, zaklasyfikowanych do kategorii A i kategorii B, tabeli  

1 i tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia LZO, tj.: 
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A. 14 partii wyrobów kategorii A (farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich 

elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi 

elementami konstrukcji: 

1. Farby matowe na wewnętrzne ściany i sufity z połyskiem mniejszym lub równym  

25 jednostkom przy kącie α = 60º, dla których dopuszczalna wartość maksymalna zawartość 

LZO wynosi 30 g/l dla farb wodnych i farb rozpuszczalnikowych – podkategoria a, 

2. Farby kryjące do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych  

i okładzin z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych,  dla których dopuszczalna wartość 

maksymalna zawartość LZO wynosi 130 g/l dla farb wodnych i 300 g/l dla farb 

rozpuszczalnikowych – podkategoria d, 

3. Lakiery do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych oraz 

bejce, włącznie z nieprzezroczystymi z dopuszczalną wartością maksymalnej zawartości LZO 

130 g/l dla farb wodnych i 400 g/l dla farb rozpuszczalnikowych – podkategoria e, 

4. Farby jednoskładnikowe wysokojakościowe,  dla których dopuszczalna wartość maksymalna 

zawartość LZO wynosi 140 g/l dla farb wodnych i 500 g/l dla farb rozpuszczalnikowych – 

podkategoria i, 

 

B. 3 partie wyrobów kategorii B: 

Farby wykończeniowe z efektami specjalnym (mieszaniny do odnawiania pojazdów), dla których 

dopuszczalna wartość maksymalna zawartość LZO wynosi 840 g/l dla wszystkich rodzajów  

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości. 

USTELENIA KONTROLI 

 

W toku podjętych czynności kontrolnych sprawdzano oznakowanie wytypowanych 17 partii farb  

i lakierów pod kątem zgodności deklarowanych w oznakowaniu zawartości LZO  z wartościami 

dopuszczalnych wartości maksymalnych zawartości LZO określonymi  w załączniku nr 1  

do rozporządzenia LZO. 

Na etykietach produktów, o których mowa w § 3 ust. 1, przed wprowadzeniem ich do obrotu, 

umieszcza się informacje o :  

 produkcie i dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO, w g/l, określonej  

w załączniku nr 1 do rozporządzenia,  

 maksymalnej zawartości LZO, w g/l, w produkcie gotowym do użytku. 

Z wytypowanych do oceny 17 partii wyrobów 14 wyrobów było zaklasyfikowanych do kategorii 

A skatalogowanej w tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia LZO dotyczącej farb i lakierów 

przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych 
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oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych do celów 

dekoracyjnych, funkcjonalnych i ochronnych, z wyłączeniem farb i lakierów w aerozolu. 

Pozostałe 3 partie ocenianych wyrobów zaszeregowane do kategorii B w tabeli 1  załącznika nr 1 

rozporządzenia LZO, określone były jako mieszaniny do odnawiania pojazdów.  

W przypadku wszystkich skontrolowanych wyrobów producenci oznakowali  

prawidłowo swoje wyroby, tj. identyfikując produkt oraz zamieszczając dopuszczalną  

i maksymalną zawartość LZO. 

W wyniku oceny stwierdzono, że na etykietach wszystkich produktów naniesione były nazwy, 

oznaczenia numeryczne i cechy produktów pozwalające na ich identyfikację. Wskazano  

też na etykietach opakowań  wartości zawartości LZO (równe z wymienionym 

dla poszczególnych produktów w kategorii A i B, podanych w tabeli 1 i tabeli 2 załącznika nr 1  

do rozporządzenia LZO) oraz  maksymalne zawartości LZO w jednostkach g/l w produkcie 

gotowym do użytku. 

 

 

 

 

 

 

 

 


