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FORMALDEHID V OTROŠKIH IGRAČAH 

 

Na začetku članka bi rada napisala nekaj osnovnih podatkov o formaldehidu. Pri normalnih 

pogojih je formaldehid plin ostrega vonja (empirična formula CH2O). Je organska spojina in 

sodi med aldehide. Svetovna proizvodnja formaldehida je leta 2017 znašala 52 milijonov ton. 

V Aziji je bilo proizvedenih 56 % vsega formaldehida, kar je razvidno tudi iz spodnjega 

tortnega diagrama. 

 

Največji akterji na trgu formaldehida so Momentive Specialty Chemicals, Dynea, Perstorp, 

Georgia-Pacific Corp, Celanese, Ercros S.A, Kingboard Chemical Co, DB Western Inc, BASF 

AG, Sadepan Chimica, Metafrax, Yunnan Yuntianhua Co, Tomskneftekhim in Nantong 

Jiangtian Chemical Co.1 

Industrijsko pridobivajo formaldehid s katalitsko oksidacijo metanola, pri kateri nastane vodik, 

ali v postopku imenovanem Formox (oksidacija metanola). Je izhodna spojina za izdelavo 

sečninskih smol in polimera paraformaldehida, ki se uporablja kot dezinfekcijsko sredstvo in 

konzervans. Formaldehid je tudi vmesni produkt celičnega metabolizma pri sesalcih. 70 kg 

težek človek ustvari od 61 do 92 g formaldehida na dan. Poleg tega je naravno prisoten tudi v 

jabolkih, grozdju, mesu in ribah, kavi, alkoholnih pijačah in v manjših količinah v svežem 

mleku. V atmosferi nastaja tekom fotokemičnih reakcij ogljikovodikov ali pri nepopolnem 

izgorevanju fosilnih goriv in biomase. Izgorevanje lesa in goriv je prevladujoč antropogeni vir 

te spojine v atmosferi. Radioastronomi so formaldehid dokazali kot prvo večatomarno 

molekulo v večih regijah naše galaksije.2 

Formaldehid se najpogosteje uporablja v izdelkih za lepljenje vezanih lesenih plošč in v 

tesnilnih masah, barvah in premazih, polnilih, kitih, ometih, modelirnih masah, črnilih in 

tonerjih, polimerov, goriv, biocidov, polirnih sredstvih in voskih, čistilnih in pralnih sredstvih, 

kozmetiki, proizvodih za osebno higieno, sredstvih za nego avtomobilov, dišavah in osvežilcih 

zraka, kovinskih, lesenih in plastičnih materialih za gradnjo, talnih oblogah (recimo laminatih), 

pohištvu, igračah (to področje naše bralce najbolj zanima), tekstilu, čevljih, usnjenih in papirnih 
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izdelkih, elektronski opremi.3 Brez namernega sproščanja se lahko nahaja tudi v kompleksni 

elektronskih izdelkih, ki niso zajeti v Direktivi o odpadni električni in elektronski opremi 

(WEEE direktiva 2002/96/EC). 

Formaldehid povzroča alergije, draži kožo, oči in deluje dražilno na dihalne poti. Meja za 

akutno strupenost, ko se pojavi toksični pljučni edem in pljučnica, je pri koncentraciji 30 

mL/m3. Pri kronični izpostavljenosti je rakotvoren in vpliva na pomnjenje, zmožnost 

koncentracije in spanje.4 

Že leta 1995 je Mednarodna agencija za raziskave raka (International Agency for Research on 

Cancer) uvrstila formaldehid med snovi, za katere so sumili, da povzročajo raka. Leta 2004 je 

ista organizacija formaldehid uvrstila med snovi, ki povzročajo raka in vplivajo na genetski 

material ter sposobnost razmnoževanje (karcinogene, mutagene in reprotoksične snovi, CMR 

snovi-Carcinogenic, Mutagenic and toxic to Reproduction). Uvrstili so ga v skupino 1 

(povzroča raka pri ljudeh). Za takšno razvrstitev so se odločili zaradi rezultatov študije v kateri 

so potrdili povezavo med višjo stopnjo umrljivosti zaradi raka v nosni votlini in požiralniku pri 

delavcih, ki so več let pri svojem delu bili izpostavljeni formaldehidu, in formaldehidom. V 

evropski uredbi o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih kemikalij (uredba CLP) je 

formaldehid naveden v prilogi VI ( usklajeno razvrščanje in označevanje, del 3) omenjene 

uredbe. Razvrstitev in označevanje sta sledeča:  kategorija 1B, mutagen kategorija 2, akutna 

strupenost kategorije 3 (z zaužitjem), akutna strupenost kategorija 3 (skozi kožo), akutna 

strupenost kategorije 3 (z vdihavanjem), dražljivo za kožo kategorija 1B in kožna 

preobčutljivost kategorija 1, lahko škoduje organom STOT-SE, enkratna izpostavitev, 

kategorija 1, lahko draži dihalne poti STOT-RE, večkratne izpostavitev, kategorija 3.  

V tabeli 1 je zbrana razvrstitev glede na nevarnosti po Uredbi CLP, stavki o nevarnosti ter pod 

njo piktogrami in previdnostni stavki za formaldehid. 

Tabela 1: EU-GHS označevanje in razvrstitev formaldehida.5 

Razvrstitev Stavki o nevarnosti 

Akutna strupenost, zaužitje, 

kategorija 3 

H301 

Akutna strupenost, 

vdihavanje, kategorija 3 

H331 

Akutna strupenost, skozi 

kožo, kategorija 3 

H311 

Povzroča hude opekline kože 

in poškodbe oči, kategorija 

1B 

H314 

Sum povzročitve genetskih 

okvar, kategorija 2 

H341 

Lahko povzroči alergijski 

odziv kože, kategorija 1 

H317 

Lahko povzroči raka, 

kategorija 1B 

H350 
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Previdnostni stavki: 

P201: Pred uporabi pridobiti posebna navodila. 

P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 

P303 + P361 + P353: Pri stiku s kožo (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati 

kožo z vodo/prho. 

P304 + P340: Pri vdihavanju prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki 

olajša dihanje. 

P305 + P351 + P338: Pri stiku z očmi previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite 

kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 

P308 + P311: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA 

ZASTRUPITVE/zdravnika. 

 

Signalne besede: Nevarno.6,7  

 

 

Piktogrami: 

 

                      
 

 

Specifična mejna koncentracijska območja oziroma specifične mejne koncentracije za zmesi, 

ki vsebujejo formaldehid so sledeča: dražljivo za kožo kategorija 2 (stavek o nevarnosti H315) 

enako ali več kot 5% in manj kot 25 %, preobčutljivost kože kategorije 1 (stavek o nevarnosti  

H317) enako ali manj kot 0,2 %, dražljivo za oči kategorija 2 (stavek o nevarnosti H319) enako 

ali več kot 5 % in manj kot 25 %, STOT SE kategorija 3 (strupeno za specifičen organ-enkraktna 

izpostavljenost, specific target organ toxicity-single exposure, stavek o nevarnosti H335-draži 

dihala) enako ali manj kot 5 %, povzroča hude opekline kože in poškodbe oči kategorija 1B 

(stavek o nevarnosti H314) enako ali manj kot 25 %. Specifične koncentracijske meje za 

rakotvornost še niso zakonsko določene, veljajo pa splošne koncentracijske meje za rakotvorne 

snovi kategorije 1B določene v CLP uredbi in sicer je to manj ali enako kot 0,1 %. Natančne 

informacije o samorazvrstitvi formaldehida (nevarno kemikalijo samorazvrstimo, če za 

določeno nevarnost ni usklajene razvrstitve v prilogi VI CLP uredbe) glede akutne strupenosti 

pri zaužitju, vdihavanju in prevzemu skozi kožo najdemo v prilogi B.2 CLP uredbe. Podjetje 

BASF je po opravljeni študiji na podganah (po OECD smernici številka 403) samorazvrstilo 

formaldehid kot akutno strupen kategorije 2, LC50 (koncentracija pri kateri pogine 50 % testnih 

osebkov po določenem času izpostavitve) po štirih urah izpostavitve je manj 463 ppm.  

Ker je formaldehid na listi snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost-substances of very high 

concern SVHC (priloga XIV Uredbe REACH), je vsak dobavitelj izdelkov, ki vsebujejo več 

kot 0,1 masnih % takšnih snovi prejemniku dolžan zagotoviti vse pomembne informacije o 

varni uporabi takšnih izdelkov v obliki varnostnega lista. Za EU vnos je priporočljiva 
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informacija proizvajalca izven EU, da izdelek ne vsebuje več kot 0,1 masnih % formaldehida. 

Končni potrošnik lahko prosi za takšne informacije, proizvajalec jih lahko posreduje v roku 45 

dni (ni pa k temu obvezan). 

V tabeli 2, ki je objavljena tudi v dokumentu Evropske agencije za kemikalije (Annex XV 

Restriction Report: Poročilo k omejitvam v Prilogi XV Uredbe REACH), vsebuje listo snovi 

na osnovi formaldehida, ki so pomembne za potrošniško uporabo. 

Tabela 2: Lista snovi na osnovi formaldehida za potrošniško uporabo. 

Ime snovi CAS številka* EC številka** Uporaba 

Sečninsko- 

formaldehidne 

smole 

68002-18-6 614-201-1 Kot adhezivi in za 

izdelavo ivernih 

plošč in vezanega 

lesa, v agronomiji za 

izboljšanje lastnosti 

na sečnini temelječih 

gnojil. 

Fenol-

formaldehidne 

smole 

68610-07-1 614-660-8 Za izdelavo steklene 

volne, laminatov in 

avtomobilskih 

sestavnih delov. 

Melamin-

formaldehidne 

smole 

68002-20-0 614-203-2 Za proizvodnjo 

laminatov, 

površinskih 

premazov v 

avtomobilski 

industriji in 

gospodinjske posode. 

Polioksimetilenpoli 66455-31-0 613-936-5 V proizvodnji 

natančnih delov v 

širokem spektru 

industrije. 

Metilen difenil 

diizocianat 

101-68-8 202-966-0 Za izdelavo 

poliuretanskih pen, 

ki se uporabljajo za 

izolacijo. 

1,4-butandiol 110-63-4 203-786-5 Služi kot vmesna 

surovina v 

proizvodnji 

tetrahidrofuranskih 

in polibutilenskih 

smol, ki se 

uporabljajo v 

tekstilni industriji. 

Pentaeritritol 115-77-5 204-104-9 Uporaba v 

proizvodnji alkidnih 

smol, ki jih 

uporabljajo v barvah  
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v avtomobilski in v 

proizvodnji 

poliestrov. 

 

*CAS (Chemical abstract service) številka:   

je enoznačen številčni identifikator kemijskih elementov, spojin, polimerov, bioloških 

sekvenc, zmesi in zlitin. 

**EC ((European Inventory of Existing Commercial Substances) številka: 

Za vsako snov, ki je vključena v seznam EC (European Inventory of Existing Commercial 

Substances) obstaja indentifikacijska koda. Kode se začnejo pri 200-001-8. Za vsako novo snov 

razvrščeno glede na pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, je bila 

določena identifikacijska koda in vključena v seznam Elincs (European List of Notified 

Chemical Substances). Kode se začnejo pri 400-010-9.8 

Krovni evropski dokument, ki ureja zahteve v zvezi z varnostjo igrač je Direktiva o varnosti 

igrač 2009/48/ES, ki je prenesena v slovenski pravni red kot Uredba o varnosti igrač (Ur.l. RS 

34/2011 s spremembami). Ker se za izdelavo otroških igrač uporabljajo materiali, ki pogosto 

lahko vsebujejo formaldehid, je bilo glede na prej opisano nevarnost za zdravje nujno uvesti v 

zakonodaji mejne vrednosti formaldehida v materialih, ki se uporabljajo v otroških igračah. Ker 

je formaldehid uvrščen med CMR snovi kategorije 1B (glej Prilogo 2, del tri Direktive o 

varnosti igrač EC/2009/48), je lahko v otroških igračah prisoten samo v koncentracijah, ki so 

navedene Prilogi II te uredbe, dodatek C (z dne 19. 11. 2019) omenjene direktive, člen 1. Države 

članice so dolžne svojo zakonodajo na tem področju prilagoditi do 20. 5. 2021. Ministrstvo za 

zdravje Republike Slovenije bo preneslo ta dodatek v slovenski pravni red kot Uredbo o 

spremembi Uredbe o varnosti igrač 2009/48/ES. V tabeli 3 so meje, ki bodo veljale z letom 

2021, koliko formaldehida bodo lahko vsebovale igrače iz različnih materialov. 

Tabela 3: Mejne vrednosti za formaldehid iz Uredbe o varnosti igrač (EC/2009/48, 

Priloga II, dodatek C) za različne materiale. 

Snov CAS številka Mejne vrednosti 

Formaldehid 50-00-0 1,5 mg/L (migracijska meja) 

za igrače iz polimernih 

materialov 

0,1 mL/m3 (emisijska mejna 

vrednost) za igrače iz lesenih 

materialov vezanih s smolo 

30 mg/kg (vsebnostna mejna 

vrednost) za igrače iz 

tekstilnih materiale 

30 mg/kg (vsebnostna mejna 

vrednost) za igrače iz usnja 

30 mg/kg (vsebnostna mejna 

vrednost) za igrače iz papirja 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Identifikator&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kemija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kemi%C4%8Dni_element
https://sl.wikipedia.org/wiki/Spojina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Biolo%C5%A1ka_sekvenca&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Biolo%C5%A1ka_sekvenca&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zmes
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zlitina
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10 mg/kg (vsebnostna mejna 

vrednost) za igrače iz 

materialov na vodni osnovi9 

 

Leta 2009 je Kemijski in veterinarski preiskovalni urad iz Stuttgarta (Chemisches und 

Veterinäruntersuchungsamt, CVUA) primerjal izhlapevanje formaldehida iz igrač narejenih iz 

masivnega lesa in tistih iz lesnih materialov (vezan les). Raziskavo so opravili po pritožbi 

potrošnika, ki je ob nakupu domin iz masivnega lesa zaznal oster vonj. Urad je v tem primeru 

ugotovil, da je bilo izhlapevanje formaldehida iz teh izdelkov res precej nad zakonsko 

dovoljeno mejo (110 mg formaldehida/kg izdelka, nemška Uredba o prepovedi kemikalij -

Chemikalien Verbotsverordnung). Vrednost je bila določena s strani Inštituta za oceno tveganja 

(Institut für Risikobewertung, Berlin) leta 2006. Zato so leta 2008 iz nemškega urada  

odpoklicali sedem ton omenjenih domin. Zatem so opravili raziskavo pri kateri so preverjali 

izhlapevanje formaldehida iz 34 naključnih vzorcev, 25 jih je bilo iz masivnega lesa in 9 iz 

vezanega. Povprečna vrednost pri vzorcih iz vezanega lesa je bila 32,5 mg/kg in pri vzorcih iz 

masivnega 10 mg/kg. V nobenem vzorcu pa ni bila presežena mejna vrednost 110 mg/kg. 

Izhlapevanje formaldehida iz lesenih izdelkov se meri lahko z metodo plinske analize (SIST-

EN 717-2), metodo komore (SIST-EN 717-1), perforator metoda (SIST-EN 120), WKI 

steklenična metoda (SIST-EN 717-3). Zadnjo metodo so uporabili tudi v omenjeni študiji.10,11 

Tudi v Sloveniji je leta naš zdravstveni inšpektorat, ki je tudi pristojen za varnost igrač na našem 

trgu, dobil od Evropske komisije (generalni direktorat za pravosodje in potrošnike) preko 

sistema Rapex (Rapid Alert System-Non Food) sporočilo o otroških sestavljankah, ki so 

vsebovale preveč formaldehida. Tudi te sestavljanke so umaknili iz prodaje. V sistemu Rapex 

je 25 primerov igrač, kjer je bilo preveč formaldehida.12 Potrošniki lahko spremljajo vsa 

sporočila o vprašljivih in odpoklicanih izdelkih glede formaldehida na spletni strani 

Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije.  

Glede na vse povedano lahko sklenemo sledeče: 

• Zakonodajo glede formaldehida v otroških igračah je stroga in se tudi posodablja v 

skladu z novimi dognanji. Mejne vrednosti temeljijo na podatkih, dobljenih s študijami. 

• Potrošniki lahko redno spremljajo odpoklice in vsa ostala sporočila glede varnosti igrač 

tudi preko sistema Rapex, ki ga je ustanovila Evropska komisija. Podatke pa objavlja 

tudi Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Zveze potrošnikov Slovenije. 

• Pri igračah iz lesa veljajo mejne vrednosti za vezan les, za masiven les mejna vrednost 

zakonsko ni določena.  

• Podrobne obrazložitve o dolžnostih subjektov v nabavni verigi igrač, ki morajo dajati 

na trg varne izdelke, so podane v smernicah Evropske komisije za Direktivo o varnosti 

igrač 2009/48/ES (priloga stran 138-146). 

 

 

Viri informacij: 
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1.https://mcgroup.co.uk/news/20140627/formaldehyde-production-exceed-52-mln-

tonnes.html, 

2.https://de.wikipedia.org/wiki/Formaldehyd#cite_note-MCGroup-8, 

3.https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_formaldehyde_axvreport_en.pdf/2c798

a08-591c-eed9-8180-a3c5a0362e37, 

4.https://de.wikipedia.org/wiki/Formaldehyd#cite_note-MCGroup-8, 

5.https://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-

/discli/details/55163, 

6.http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de/010520.xml?f=templates$fn=default-

doc.htm$3.0$vid=gestisdeu:sdbdeu, 

7.https://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-

/discli/details/55163, 

8.https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_formaldehyde_axvreport_en.pdf/2c798

a08-591c-eed9-8180-a3c5a0362e37, 

9.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1929, 

10.http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_staleker_andrej.pdf, 

11.https://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?subid=1&Thema_ID=3&ID=1139, 

12.https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search

&lng=en#searchResults. 

 

Celje, 30. 5. 2020 

 

Mag. Alja Livio Torkhani 

https://mcgroup.co.uk/news/20140627/formaldehyde-production-exceed-52-mln-tonnes.html
https://mcgroup.co.uk/news/20140627/formaldehyde-production-exceed-52-mln-tonnes.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Formaldehyd#cite_note-MCGroup-8
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_formaldehyde_axvreport_en.pdf/2c798a08-591c-eed9-8180-a3c5a0362e37
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_formaldehyde_axvreport_en.pdf/2c798a08-591c-eed9-8180-a3c5a0362e37
https://de.wikipedia.org/wiki/Formaldehyd#cite_note-MCGroup-8
https://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/55163
https://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/55163
http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de/010520.xml?f=templates$fn=default-doc.htm$3.0$vid=gestisdeu:sdbdeu
http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de/010520.xml?f=templates$fn=default-doc.htm$3.0$vid=gestisdeu:sdbdeu
https://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/55163
https://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/55163
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_formaldehyde_axvreport_en.pdf/2c798a08-591c-eed9-8180-a3c5a0362e37
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_formaldehyde_axvreport_en.pdf/2c798a08-591c-eed9-8180-a3c5a0362e37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1929
http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_staleker_andrej.pdf
https://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?subid=1&Thema_ID=3&ID=1139
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=en#searchResults
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=en#searchResults

