
 

Informacja z kontroli zakresu informacji na etykietach wyrobów zawierających lotne związki 

organiczne przeprowadzonych w I półroczu 2021 r. 

 

 
 
 
   W I półroczu 2021 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził kontrole 

dotyczące wyrobów zawierających lotne związki organiczne  na terenie województwa łódzkiego.  

 Celem kontroli było sprawdzenie zakresu 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 u importerów, w sprzedaży hurtowej i detalicznej. Ponadto 

celem kontroli było również sprawdzenie dokumentów udostępnianych przez kontrolowanych, 

potwierdzających przestrzeganie wymagań w zakresie maksymalnej zawartości LZO oraz badania 

laboratoryjne w tym zakresie. 

      Ogółem w 5 placówkach prowadzonych przez przedsiębiorców skontrolowano 16 partii 

wyrobów, zawierających lotne związki organiczne (14 partii farb i lakierów, przeznaczonych do malowania 

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

elementami konstrukcji, stosowanych do celów dekoracyjnych, funkcjonalnych i ochronnych, z wyłączeniem 

farb i lakierów w aerozolach (należących do kategorii A oraz 2 partie mieszanin do odnawiania pojazdów, 

przeznaczonych do malowania pojazdów lub ich elementów, mieszanin stosowanych do częściowych napraw, 

konserwacji i dekoracji pojazdów poza instalacjami produkcyjnymi). 

             Do badań laboratoryjnych pobrano 2 partie farb. Badania  wykazały, że badane próbki były 

zgodne pod względem zawartości lotnych związków organicznych z wymaganiami określonymi                                      

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 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 2016 r. poz. 1353) 

W zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów skontrolowano 16 partii 

wyrobów. Wszystkie wyroby posiadały informacje o produkcie i dopuszczalnej wartości maksymalnej 

zawartości LZO w g/l, określonej w załączniku do rozporządzenia LZO oraz maksymalnej zawartości LZO      

w g/l w produkcie gotowym do użytku. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

           

              

 

   

 


