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Informacja 

z kontroli zakresu informacji na etykietach wyrobów zawierających 

lotne związki organiczne 
 

 Zgodnie z programem DIH-702-19(1)/18/JG z 03 lipca 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej  

w Łodzi przeprowadził w III kwartale 2018 r. na terenie Łodzi kontrole, których celem było 

sprawdzenie 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 będących wyrobami budowlanymi) oraz 

mieszanin do odnawiania pojazdów oferowanych w sprzedaży hurtowej i detalicznej zgodnie  

z rozporządzeniem 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) a także badanie  laboratoryjne wybranego produktu. 

Kontrole przeprowadzono w 7 placówkach hurtowych i detalicznych, wybranych po analizie 

spośród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Łodzi, w tym :  

 w 1 placówce wielkopowierzchniowej, 

 w 6 jednostkach detalicznych . 

w których ocenie prawidłowości oznakowania poddano 18 partii farb i lakierów. 

Sprawdzono, czy na etykietach produktów umieszczone były informacje o produkcie oraz  

dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO w g/l, określonej w załączniku  

do rozporządzenia LZO (tj. wskazanej w tabelach) i maksymalnej zawartości LZO  

w g/l w produkcie gotowym do użytku.  

Nie wniesiono zastrzeżeń do oznakowania produktów. 

 

W toku kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbkę produktu jednoskładnikowego z grupy 

wyrobów ujętych w załączniku 1, tabeli nr 1, kategorii A , podgrupy e rozporządzenia LZO. 

W wyniku badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Instytucie Inżynierii Materiałów 

Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, stwierdzono,  

że wynik badania próbki wynosił 4,4 g/l i nie przekraczał limitu zawartości LZO wg dyrektywy 

2004/42/WE dla kategorii A/e/FW, którego wartość jest określona na poziomie 130 g/l. 
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