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Wyniki Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie realizując plan pracy na III kwartał 2019 r.,  zgodnie z programem kontroli  DIH–3.702.5.2019.AB  przeprowadził kontrolę  6 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną w tym:2 placówki dużych sieci detalicznych, 4 placówki detaliczne. 
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 będące wyrobami budowlanymi) 
oraz mieszanin do odnawiania  pojazdów oferowanych u importerów oraz w sprzedaży hurtowej i detalicznej. Ponadto celem kontroli było również sprawdzenie dokumentów udostępnionych przez kontrolowany podmiot, potwierdzających przestrzeganie wymagań w zakresie maksymalnej zawartości LZO oraz badania laboratoryjne w tym zakresie.

Ustalenia kontroli 
Ogółem kontrolą objęto  19 partii wyrobów chemicznych o których mowa w §3 ust.1 rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 08 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. 
Żadnej partii nie kwestionowano.

Kontrola prawidłowości  wprowadzania do obrotu i znakowania produktów zawierających lotne związki organiczne.

Oznakowania 19 partii produktów w opakowaniach jednostkowych sprawdzono w odniesieniu 
do wymagań: § 4 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 08 sierpnia 
2016 r. oraz zapisów widniejących w kartach technicznych produktów sporządzonych przez producentów 
dla objętych kontrolą wyrobów. W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że podane  informacje o dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO, nie przekraczały wartości określonych  w załączniku nr 1 Kategoria A do ww.  rozporządzenia.

Etykieta
Zgodnie z § 5 rozporządzenia 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, na etykietach objętych kontrolą 19 partii wyrobów chemicznych umieszczone były informacje o dopuszczalnej maksymalnej zawartości LZO w g/l, określonej w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia oraz  informację o zawartości LZO w produkcie gotowym do użytku.
Informacje zamieszczone w kartach technicznych produktów w zakresie dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO wg/l  były spójne z informacjami podanymi na etykietach  objętych kontrolą wyrobów. 

Kontrola wyrobów w zakresie zawartości lotnych związków organicznych 
W celu sprawdzenia  rzeczywistej zawartości LZO w produkcie  metodą chromatograficzną wg. normy PN-EN ISO 11890-2:2013 – 06 Farby i lakiery- oznaczenie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) część 2 i jej zgodności z deklaracją na opakowaniu w 4 placówkach pobrano do badań laboratoryjnych próbki 
z 5 partii wyrobów. W oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych przeprowadzonych  przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oddział Farb i Tworzyw z/s w Gliwicach stwierdzono, 
że  w pobranych do badań próbkach wyrobów nie został przekroczony limit LZO  w gotowym produkcie.
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