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A r u a n n e 

 
Tellija:    Firma Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH, 
    Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt 
 
Tellimuse kuupäev:  19.04.2006 (Lp-Nf) 
 
Proovide kohalejõudmine: 21.04.2006 
 
Testitav ese: siledad esemed (70 mm x 70 mm x 2mm), valmistatud 

tootest Disboxid 463 EP-Grund SR 
 
Tellimuse sisu: Test põrandakattematerjali sobivuse kohta toiduainetega 

tegelevates ettevõtetes (kaudne kontakt toiduainetega) 
 
Testimise aeg: 24.04.2006-08.05.2006 
 
  

Seda dokumenti võib ilma meie 
selgesõnalise kirjaliku loata ainult 
tervikuna ja muutmata kujul avaldada või 
paljundada. 

Hügieeniinstituudi esindaja: Ruhri 
piirkonnas haiguste vastu võitlemise ühing, 
asukohaga Gelsenkirchenis 
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1. Tellimuse sisu ja hinnangu alused 

 
Ruhri tööstuspiirkonna Hügieeniinstituut sai ülesandeks testida põrandakattematerjali 
märgistusega Disboxid 463 EP-Grund SR, et välja selgitada selle sobilikkus toiduainetega 
tegelevates ettevõtetes.  
 
Ohutuskaardi ja tehnilise märkmelehe esitas tellija. 
 
Test viidi läbi toetudes Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee (AgBB) 
hinnangule „Protsessid lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC ja SVOC) emissioonide 
tervislikkuse hindamisel. Samuti uuriti toiduainete võimalikku sensoorset mõju kaudse 
kontakti korral õhu kaudu. 
 

2. Uuringute läbiviimine 
 
Testitavaid esemeid kontrolliti nende ohutuse suhtes kasutamiseks toiduainetega 
tegelevates ettevõtetes järgmiste laboratoorsete uuringutega: 
 
2.1. Testitavate toiduainete lõhna ja maitse riknemine õhu kaudu (kaudne kontakt) 
 
Uuring toimus vastavalt Saksamaa Riikliku Riskianalüüsi Instituudi (BfR) 61. teatele ja 
normile DIN 10955 (toiduainete pakkematerjalide ja karpide sensoorne testimine). 
Testitavateks toiduaineteks võeti joogivesi ja rasva sisaldav toiduaine (värske Gouda 
juust), kontaktaeg oli 24 h külmkapi temperatuuri juures (4-8°C). Testimiskamber oli 
selle aja jooksul suletud, et välistada testitavate toiduainete sensoorsete omaduste 
riknemist ümbritseva õhu poolt. Samaaegselt simuleeritakse sellega „worst-case“- 
tingimusi. 
 
2.2. Valitud toksikoloogiliselt relevantsete lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) 
vabastamine 
 
Test viidi läbi toetudes Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee (AgBB) 
hinnangule „Protsessid lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC ja SVOC) emissioonide 
tervislikkuse hindamisel. Testitavad esemed olid kolm päeva testimiskambris 
toatemperatuuri juures. Selle aja jooksul ei toimunud õhuvahetust, s.t et testiti „worse-
case“- tingimustel. Testimiskambri õhus levinud VOC ühendid rikastati seejärel Tenax-
torukesel ja põhikomponendid identifitseeriti GC-MS abil pärast soojusdesorptsiooni.  
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2.3. Formaaldehüüdi vabastamise määratlemine 
 
Nagu punktis 2.1. mainitud, hoiti testitavaid esemeid kolm päeva testimiskambris. 
Testimiskambri õhus levinud formaaldehüüdi analüüsiti vastavalt VDI-eeskirjale 3484 
leht 1 1979-01 (VDI– Saksa Inseneride Ühing). 
 

3. Tulemused 
 
3.1. Testitavate toiduainete lõhna ja maitse riknemine õhu kaudu (kaudne kontakt) 
 
 Mineraalvesi Juust Lubatud 

maksimaalne 
väärtus (*) 

Lõhna riknemine Pole märgatav 
(intensiivsuse skaala 
0) 

Pole märgatav 
(intensiivsuse skaala 
0) 

Toiduainetele ei tohi 
üle kanduda ained, 
välja arvatud 
tervise, lõhna ja 
maitse seisukohalt 
ohutud osakesed, 
mis on tehniliselt 
vältimatud. 

Maitse riknemine Pole märgatav 
(intensiivsuse skaala 
0) 

Pole märgatav 
(intensiivsuse skaala 
0) 

 

 
 (*) vt LFGB § 31 ja ELi nr 1935/2004 raammääruse artikkel 3 
 
 
 
3.2. Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) vabastamine 
 
Parameeter Tulemus 

(µg/m3 kambri õhk) 
Tulemus 
(µg/kg testitav ese) 

Aromaatsed süsivesinikud 
bensool  < 2 < 0,03 
toluool  6 0,07 
etüülbensool  9 0,11 
o-, m-, p-ksülool 22 0,28 
stürool  < 2 < 0,03 
n-propüülbensool < 2 < 0,03 
1, 2, 4-trimetüülbensool 4 0,06 
1, 3, 5-trimetüülbensool < 2 < 0,03 
2-etüültoluool < 2 < 0,03 
naftaleen  < 2 < 0,03 
4-fenüültsüklohekseen < 2 < 0,03 
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Alifaatilised süsivesinikud 
n-heksaan < 2 < 0,03 
n-heptaan < 2 < 0,03 
n-oktaan < 2 < 0,03 
n-nonaan < 2 < 0,03 
n-dekaan < 2 < 0,03 
n-undekaan < 2 < 0,03 
n-tridekaan < 2 < 0,03 
n-tetradekaan < 2 < 0,03 
n-pentadekaan < 2 < 0,03 
n-heksadekaan < 2 < 0,03 
2-metüülpentaan < 2 < 0,03 
3-metüülpentaan < 2 < 0,03 
1-okteen < 2 < 0,03 
1-detseen < 2 < 0,03 
2-metüül-1-propeen < 2 < 0,03 

Tsükloalkaanid  
metüültsüklopentaan  < 2 < 0,03 
tsükloheksaan  < 2 < 0,03 
metüültsükloheksaan  < 2 < 0,03 

Terpeenid  
3-kareen < 2 < 0,03 
alfa-pineen < 2 < 0,03 
beeta-pineen < 2 < 0,03 
limoneen < 2 < 0,03 

Alkoholid  
2-propanool < 2 < 0,03 
1-butanool 3 0,04 
2-etüül-1-heksanool < 2 < 0,03 
bensüülalkohol 850 10,63 

Glükoolid / glükooleetrid 
2-metoksüetanool < 2 < 0,03 
2-etoksüetanool < 2 < 0,03 
2-butoksüetanool < 2 < 0,03 
1-metoksü-2-propanool 25 0,31 
2-butoksüetoksüetanool < 2 < 0,03 
2-fenoksüetanool < 2 < 0,03 

Aldehüüdid  
butanaal (butüraaldehüüd) < 2 < 0,03 
pentanaal 6 0,08 
heksanaal 4 0,05 
nonanaal < 2 < 0,03 
bensaaldehüüd 29 0,36 
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Ketoonid  
metüületüülketoon  
(2-butanoon) 

< 2 < 0,03 

metüülisobutüülketoon < 2 < 0,03 
tsükloheksanoon 11 0,14 
atsetofenoon < 2 < 0,03 

Halogeneeritud süsivesinikud 
trikloroeteen < 2 < 0,03 
tetrakloroeteen < 2 < 0,03 
1, 1, 1-trikoloroetaan < 2 < 0,03 
1, 4-diklorobensool < 2 < 0,03 

Estrid  
etüülatsetaat < 2 < 0,03 
butüülatsetaat < 2 < 0,03 
isopropüülatsetaat < 2 < 0,03 
2-etoksüetüülatsetaat < 2 < 0,03 
dimetüülftalaat < 2 < 0,03 
teksanool < 2 < 0,03 
teksanoolisobutüraat 
(TXIB) 

< 2 < 0,03 

Furaanid  
2-pentüülfuraan < 2 < 0,03 
tetrahüdrofuraan < 2 < 0,03 
 
Lenduvate orgaaniliste ühendite (kogu-VOC, TVOC) summa 
 
Parameeter  Tulemus  
kogu-VOC (TVOC) 969 µg/m3 kambri õhus ilma 

õhuvahetuseta 
(„worst-case“-tingimused) 

 
 
3.2. Formaaldehüüdi vabastamine 
 
Parameeter  Tulemus  

(ppm ruumiõhk) 
Tulemus  
(µg/kg testitav ese) 

Hinnang (****) 

formaaldehüüd 0,017 2,1 0,1 ppm ruumiõhus 
 
(****) Saksamaa Föderaalse Keskkonnaameti siseruumide hügieeni komisjoni 
orienteeriv väärtus 
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4. Hinnang 
 
Meie uuringud näitasid, et testimiseks esitatud põrandakattematerjal märgistusega 
Disboxid 463 EP-Grund SR vastab järgmistel tingimustel raammäärustiku nr 1935/2004 
ja ELi direktiivi 2002/72/EÜ ning toidu- ja söödaseaduse ja tarbeesemete määruse 
nõuetele: 
 

1. Kattematerjal ei tohi vastavalt määrusele vahetult kokku puutuda pakkimata 
toiduainetega.  

2. Pärast kattematerjali paigaldamist tuleb hoolitseda hea õhutamise eest ja kinni 
pidada piisavast ooteajast. 

 
Punktides 1. ja 2. nimetatud piirangutele tuleb sobival viisil etiketil või kasutusjuhendis 
viidata. 
 
Esitatud ohutuskaardil polnud kirjas ühetegi ohtlikku ainet, mis oleksid sobimatud 
kaudsel kokkupuutel toiduainetega.  
 
Vabastatud lenduvate orgaaniliste ühendite (TVOC) üldkontsentratsioon oli 
kolmepäevase testimise tulemusega 0,97 mg/m3 või 12 µg/kg märkamatu. Registreeritud 
lenduvatest orgaanilistest ühenditest vabastati ainult bensüülalkoholi nimetamisväärses 
kontsentratsioonis. Bensüülalkoholi tohib vastavalt ELi direktiivile 2002/72/EÜ ja 
tarbeesemete määrustikule plastmaterjalide tootmiseks toiduainete valdkonnas kasutada, 
jääksisalduse piirnorm lõpptootes või erimigratsiooni piirnormid pole fikseeritud.  
 
Kuna katse viidi läbi suletud kambris ilma regulaarse õhuvahetuseta, tuleb lähtuda sellest, 
et normaalse õhuvahetusega ruumides ei esine toiduhügieeni seisukohast ohtlikke TVOC- 
ja formaaldehüüdkontsentratsiooni. Samuti ei ole oodata pakkimata toitude sensoorset 
riknemist. 
 
Kuna ei uuritud põrandakattematerjali sobivust otsese kokkupuute korral toiduainetega, ei 
tohi seda sel eemärgil korraldusele vastavalt kasutada. Võimaliku sobivuse kohta otsesel 
kokkupuutel toiduainetega ei saa midagi öelda, kuna see ei kuulunud tellimuse hulka.   
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Nõuanne 
 
Aruande kehtivuse ajaks eeldatakse kooskõlastatud kvaliteeti  katsematerjali ja toote 
koostise ning töötluse suhtes.  
 
Meie hinnang kehtib uuritud testitud esemete ja hetkel seaduslikult kehtivate korralduste 
kohta. See kaotab kehtivuse, kui muudetakse retseptuuri või tootmismeetodit testitavate 
esemete tootmisel. 
 
Seda dokumenti võib ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata ainult tervikuna ja muutmata 
kujul avaldada või paljundada. 
 
Instituudi direktor 
ülesandel 
 
 
 
 
 
(dr. Jutta Begerow) 
Toiduainete ja tarbekaupade testimise osakonna juhataja 


