Streng merkeordning:
........................................................................

Norges Astma- og Allergiforbund
har en merkeordning for allergitrygge
produkter.
l

NAAFs merkeordning har til dels
mer restuktive helsekrav enn de andre
merke-ordningene. Vurderingene
gjøres av et eget produktvurderingsutvalg som består av ledende eksperter
innenfor blant annet arbeidsmedisin
og allergi. NAAF sin merkeordning
er kanskje verdens strengeste med
hensyn til helseeffekter av produkter.
l

Styr unna tepper, og sats på gulv med glatte overflater, er rådet fra Nils Otto Ledermann, som er rådgiver inneklima i NAAF.

Tepper ut – parkett inn
tekst / Sissel Fantoft foto / Sissel Fantoft og Colourbox

– Rengjøringsvennlighet er vik-

Leder Britt Ann Høiskar i NIO omgitt av de
tre foredragsholderne på fagmøtet om gulvmaterialer. F.v.: Knut Skulberg, Erik Andersen
og Steinar Nilsen.

tig. Gulv med glatte overflater er lette å
holde rene, i motsetning til teppegulv.
Det anbefaler vi ikke for
noen, sier Ledermann.
Harde gulv krever
færre kjemikalier for å
bli rene, og er derfor å
anbefale, var gjennomgangstonen på et fagmøte som ble holdt i vår
om gulvmaterialer og
inneklima i regi av Norsk
Innemiljøorganisasjon
(NIO). NIO er en ideell
organisajon som arbeider for et godt og
helseriktig innemiljø i norske bygninger.

Svevestøv

Gulvleverandør Erik Andersen har vært
i gulvbransjen i 50 år. Hans firma har
levert mengder av gulv til blant annet
skoler, barnehager, sykehus og kontorbygg.
– Svevestøv er det største problemet
for astmatikere og allergikere, men også
fukt og mikroorganismer kan skape
reaksjoner.
Vi anbefaler å senke temperaturen
om natta vinterstid slik at lufta blir tørr
og svevestøvet legger seg. Når renholderne kommer om morgenen fjerner de

svevestøvet med mopp eller sentralstøvsuger, sier Andersen.

Belegg uten avgass

De fleste gulvbelegg avgir emisjon, altså
avgassing, men nå har omsider et lite
firma i Nokia i Finland har klart å produsere et gulvbelegg som ikke avgir noen
form for avgassing.
– Dette har vi ventet på i 25 år! Produktet har vært på markedet i 6 år, og kom
til Norge for 2 år siden. Både St. Olavs
hospital og Stavanger Universitetssykehus
har tatt i bruk dette belegget, som heter
LifeLineCS. Det er veldig lett å holde reint
og inneholder heller ingen mykningsmidler eller ftalater, forteller Erik Andersen.
Rådgiver Nils Otto Ledermann i NAAF er
en av de som er skeptisk til vinylbelegg.
– De inneholder mykgjørere som slipper
ut avgasser over tid og forurenser innelufta og kan ha helseskadelige effekter,
sier han.
– Linoleumsgulv er i utgangspunktet
greie, men de må vedlikeholdes regelmessig for å kunne tåle belastningen, og
da brukes det gjerne midler som er fulle
av kjemi. Det er ikke vi så glade i, sier
rådgiveren. Men det skjer altså en positiv
utvikling på gulvfronten, og NAAF følger
med.
– Vi er i dialog med leverandører av gulv

som tilsynelatende er helt uten mykgjørere, men inegnting er helt avklart ennå.
Men det er klart at når etterspørselen
blir stor nok så vil leverandørene vri sin
produksjon deretter. Og dette er jo ikke
noe som kun gjelder astmatikere og
allergikere, inneklima gjelder alle, enten
man får direkte reaksjoner eller ikke,
sier Nils Otto Ledermann.

sier Skulberg. Han trekker også fram at
pvc-gulv har flere uheldige sider.
– Produksjonen av pvc-gulv øker
risikoen for leverkreft, og ved brann
frigjøres klorforbindelser som kan danne
etsende stoffer. Disse gulvene forurenser
også naturen når de kastes, sier Skulberg.

Anbefalte bygningsprodukter er:
Alloc laminatgulv: Kan legges uten
bruk av lim, og AquaResist HDF-kjernen hindrer at fukt trekker inn.
Fibo-Trespo Baderomspanel x 11
laminat: Plater laget av finérkjerner
med klikklås som kan settes direkte
opp på stenderverk uten bakplate.
Huntonit Standard ubehandlede
plater for tak, vegg og gulv: Lyddempende, brannhemmende, vaskbare og
overmalbare plater.
l

Økt astmarisiko

Ftalater (plastmyknere) kan binde seg
til støvpartikler i lufta og pustes inn, og
assossieres med astma og allergi, nedsatt
Seniorforsker Steinar Nilsen ved Sintef
Byggforsk viser til forskning som konklu- reproduksjonsevne hos mennesker og
derer med at det er svært vanskelig å få økt kreftrisiko hos dyr.
– Mengden ftalater har økt de siste
teppegulv helt rene.
årene fordi de brukes i så mange pro– Metodene for å rengjøre tepper
dukter. Ifølge Folkehelseinstituttet er det
mefører belastninger på innemiljøet,
usikkert om eksponering i inneklima er
derfor er harde materialer best egnet,
høyt nok til at det fører til reproduksjonsi hvert fall i inngangspartier. Linoleum
bør kun brukes i tørre soner, og man bør skader, men vi vet at barn og pasienter
unngå marmor og lignende kalkbaserte får en høyere eksponering, sier Skulberg.
Men selv om man dropper teppe- og
gulvbelegg i våtrom og inngangsparplastgulv og velger harde gulv isteden,
tier. Og man bør bruke lakkerte tregulv
må de også rengjøres.
framfor oljebehandlede, sier Nilsen.
– Risikoen for å utvikle astma er 30-50
Også Helstilsynet fraråder bruk av
prosent høyere hos mennesker som er
teppegulv i skoler og barnehager.
jevnlig utsatt for vaskesprayer enn andre.
Spesialist i allmennmedisin Knut
Risikoen øker med antall spraymilder og
Skulberg, som også er medlem av
antakeligvis også med typen. De verste
NAAFs legeråd, er også skeptisk til
produktene ser ut til å være luktsprayer,
teppegulv.
møbelrensere og rengjøringssprayer for Parkett er et bra valg når du skal legge gulv –
– Teppegulv anbefales ikke av NAAF.
glass, sier Skulberg. /
De har en risiko for å bli støvdeponier,
lett å holde rent og avgir ikke avgasser slik som

Blir ikke helt rene

plastgulv kan gjøre.
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