GEV ja EMICODE® –

Kysymyksiä ja vastauksia
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01. Mitä ovat emissiot?

04. Miten VOC:t pääsevät sisätiloihin?
VOC-yhdisteillä voi olla eri lähteitä. Esimerkiksi tuote voi sisältää liuottimia, jotka haihtuvat tahallisesti tai tahattomasti. Kuitenkin muut materiaalit, kalusteet tai laitteet, jotka sisältävät orgaanisia yhdisteitä, voivat
myös päästää VOC-yhdisteitä ympäröivään ilmaan. Sellaisia materiaaleja ovat esimerkiksi lastulevyt, rakennusmateriaalit, tekstiilit, muovi,
puu, villa, parfyymit, tuoksukynttilät, ilmanraikastajat, kopiokoneet, hoitotuotteet, kynsilakan poistoaineet, kosmetiikka jne. Nämä VOC:t voivat
olla seurausta tuotantoprosesseista (kuten liuottimien jäämät huonekalujen pinnoissa), orgaanisten yhdisteiden hajoamisreaktiosta joutuessaan kosketuksiin ilman hapen tai myös valon ja/tai homeen kanssa (mikrobien VOC:t, ns. MVOC:t). Ihmiset, eläimet ja kasvit emittoivat myös
merkittäviä määriä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Ympäröivä huoneilma voi sen vuoksi sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä useista eri
lähteistä. Juuri kalustetuissa huoneissa, erityisesti äskettäin lisätyissä
maaleissa, liimoissa, tiivistysaineissa jne., sekä uusissa huonekaluissa
ja kodin tekstiileissä, on väliaikaisesti lisääntynyt TVOC-pitoisuus.

Emissio viittaa aineiden vapautumiseen ympäröivään ilmaan kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä olomuodossa laitteista tai materiaaleista. Tärinä, melu tai säteily voivat myös emittoitua. Sisäilman laatuun
vaikuttavat päätekijät ovat emission tyyppi ja määrä kaasumaisen orgaanisen yhdisteen muodossa (VOC, katso 2.).

02. Mitä ovat VOC, SVOC ja LCI arvot?
VOC on englanninkielinen lyhenne Haihtuville Orgaanisille Yhdisteille:
nämä ovat haihtuvia orgaanisia aineita, jotka muuttuvat nesteestä kaasumaiseksi huoneenlämmössä ja normaalissa paineessa. Tyypillisiä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ovat kaikki orgaaniset yhdisteet sekä polttoaineet kuten bensiini, diesel-öljy jne. Valitettavasti VOC:lle ei ole olemassa
yhtä yleissitovaa määritelmää vaan useita, joista monet eroavat merkittävästi toisistaan. Eurooppalaisessa ohjesäännössä 2010/75/EU VOC:t
kuvaillaan orgaanisina yhdisteinä, joiden höyrypaine on vähintään 0,01
kPA (huoneenlämmössä T = 20 °C = 293,15 K). Tämä määritelmä on
lähes identtinen ”liuottimien” ehdoille kohdassa 3. Eurooppalainen ohjesääntö 2004/42/EG on antanut toisen määritelmän. Tämä ohjesääntö pitää haihtuvina orgaanisina yhdisteinä kaikkia haihtuvia yhdisteitä, joiden
kiehumispiste on korkeintaan 250 °C (normaalipaineessa p = 1013 kPa).

05. Miten VOC-päästöjä mitataan?
Pienimpiäkin VOC - arvoja voidaan havaita ja mitata ilmasta käyttämällä nykyaikaisia, viimeisintä tekniikkaa edustavia laboratoriokokeiden
tekniikoita, kuten kaasukromatografiaa (GC) ja massaspektrometriaa
(MS). Materiaalien päästöjen ominaisuuksia voidaan todeta erityisillä
testikammioilla; ilmasta otetaan näytteitä kammiosta tiettyjen ajanjaksojen jälkeen ja ne analysoidaan. VOC-pitoisuudet ilmoitetaan mg/
m³ tai µg/m³ -muodossa, ts. tuhannesosa tai miljoonasosa grammaa
kuutiometrissä ilmaa. Yksittäisten VOC-pitoisuuksien summa kertoo
TVOC-arvon (VOC-pitoisuuksien arvot yhteensä).

VOC:t, joiden kiehumispiste on yli 250 °C, määritellään Puolihaihtuviksi
Orgaanisiksi Yhdisteiksi (SVOC).
TVOC – arvo (Haihtuvien Orgaanisten Yhdisteiden Kokonaispitoisuus)
on kaikkien (mitattujen) yhdisteiden VOC-arvojen yhteissumma ja TSVOC on kaikkien mitattujen SVOC – arvojen yhteissumma.
Kokonaispäästöjä arvioitaessa, ns. LCI-arvo on määritetty monille aineille, jotta eri aineita voitaisiin arvioida. Saavuttaakseen EMICODE® -tason
EC 1PLUS, yksittäiset aineet arvioidaan LCI-arvojen perusteella.

06. Miten vaarallisia VOC:t ovat?

03. Mitä ovat liuottimet, pehmittimet jne?
Liuottimia ja ohenteita ovat nestemäiset yhdisteet, joissa muut aineet
liukenevat. Pohjimmiltaan nämä voivat olla epäorgaanisia (esim. vesi) tai
orgaanisia. Kuitenkin tässä yhteydessä tarkoitetaan yleensä vain orgaanisia luottimia, kuten esimerkiksi asiaankuuluvassa Saksan TRGS 610
ohjesäännössä on määritetty, ts. orgaanisia yhdisteitä, joiden kiehumispiste on korkeintaan 200 °C. Tuotteille, joita käytetään hoitamaan parkettilattian pintaa, TRGS 617 määrittää liuottimeksi yhdisteet, joiden kiehumispiste on korkeintaan 250 °C. Näiden avulla muita aineita liuotetaan ja
haihtumisen on tarkoitus tapahtua melko nopeasti tuotteen, kuten maalin tai liiman, käytön jälkeen. Pehmittimet ovat marginaalisesti haihtuvia
ja siten ne on luokiteltu puolihaihtuviksi orgaanisiksi yhdisteiksi (SVOC).

On olemassa raja-arvoja, käyttörajoituksia ja leimamääräyksiä aineille,
joiden tiedetään olevan haitallisia terveydelle, myrkyllisiä, karsinogeenisia tai vaarallisia muilla tavoin. Kuitenkin on olemassa hyvin vähän
tieteellistä näyttöä monien muiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
vaikutuksista, etenkin hyvin pienien pitoisuuksien osalta.
Koska monien VOC-yhdisteiden, joko yksinään tai yhdessä toisen kanssa, epäillään vaikuttavan negatiivisesti ihmisen hyvinvointiin tai terveyteen, tutkijat ympäri maailmaa etsivät tapoja välttää VOC-päästöt.
Joissain EU-maissa, etenkin Belgiassa, Saksassa ja Ranskassa, on kansallisia säännöksiä tiettyjen tuotteiden VOC- ja SVOC- pitoisuuksista.
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07. Mistä usein mainittu VOC:n

tavoitearvo 300 µg/m³ tulee?

09. Mikä on GEV?
Tunnetut lattian sidosaineiden valmistajat ovat päättäneet kehittää lattia-asennuksen tuotteita mahdollisimman pienillä päästöillä ja edistää
niiden käyttöä markkinoilla. Luodakseen selkeän pohjan, helmikuussa 1997 perustettiin järjestö, joka valvoo lattia-asennuksen tuotteiden päästöjä (GEV). Vastatakseen markkinoiden vaatimuksia uusien
tuoteryhmien testausta varten, GEV nimettiin uudelleen vuonna 2007
järjestöksi, joka valvoo lattia-asennuksen tuotteiden, sidosaineiden ja
rakennusmateriaalien päästöjä. Mikä tahansa sellaisten tuotteiden valmistaja voi tulla GEV-jäseneksi. Sponsoroidut jäsenyydet ovat myös
mahdollisia ja erittäin tervetulleita.

Ns. Seifertin tutkimuksessa, joka toteutettiin vuonna 1985/86, liittovaltion terveysministeriö vaati siihen aikaan normaalien VOC-pitoisuuksien
mittaamista ilmasta noin 500 saksalaisessa kotitaloudessa. Yli 50 erilaista ainetta tunnistettiin. Pitoisuudet vaihtelivat suuresti kotitalouksittain,
joissa arvot vaihtelivat 170 – 2600 µg/m³ välillä. Tilastollinen tutkimusanalyysi johti noin 330 µg/m³ keskiarvoon (50. prosenttipiste tai meridiaani), joka sitten pyöristettiin alaspäin arvoon 300 µg/m³, jonka monet
asiantuntijat halusivat tavoitearvoksi.
Vuonna 1990 Sisäilman Konferenssi Ottawassa, Seifert itse totesi, että
300 µg/m³ TVOC-arvo, sekä yksittäiset VOC-ryhmien arvot, olivat vain
pitkän aikavälin toivottuja tavoitearvoja ilman toksikologista arviointia.
Esimerkiksi juuri remontoidussa huoneessa hän kuvasi 50 kertaa korkeamman arvon kuin täysin hyväksyttävissä olevan arvon 1 viikon jälkeen ja 10 kertaa korkeamman arvon 6 viikon jälkeen.

10.

Mitkä ovat GEV:n tehtävät ja tavoitteet??
GEV:n päätehtävänä on edistää kuluttajien sekä työ- ja ympäristönsuojelun osalta kemikaalien ja sidosaineiden käyttöä rakentamisessa.
GEV:lla on avoin tiedotuspolitiikka ja se kannustaa yhteistyöhön kaikkien valmistajien kanssa, joilla on kumppaneita kaikilta teollisuuden eri
osa-alueilta. Ensimmäinen ja tärkein askel, jonka GEV otti tähän liittyen, oli laatia menetelmä, joka mahdollistaa markkinoiden arvioida ja
erotella itsenäisesti lukuisat lattia-asennukset tuotteet, sidosaineet ja
rakennusmateriaalit VOC-päästöjen näkökulmasta. Tämän saavuttamiseksi kehitettiin tuotteiden luokittelujärjestelmä EMICODE®.

11.

Kuinka monta jäsentä GEV:lla on?
Tammikuussa 2016, GEV:lla oli 106 tavallista ja 5 sponsoroitua jäsentä
17 maasta. Nykyisen jäsenluettelon voi löytää Internetistä osoitteesta
www.emicode.com. Tietenkin voit pyytää listaa myös puhelimella tai
faksilla. Löydät puhelinnumeron tämän esitteen lopusta.

12. Kuka voi tulla GEV-jäseneksi?
© goodluz/123rf.com

Johtuen valtavasta analytiikan kehityksestä, nykypäivänä voidaan olettaa, että paljon suurempi määrä aineita ja myös korkeammat normaaliarvot voidaan varmistaa. Lisäksi tuotteiden koostumukset ovat myös
muuttuneet merkittävästi. On tärkeää ymmärtää, että Seifertin sisäilman
tavoitearvolla 300 µg/m³, johon on vaikuttanut useat monimutkaiset tekijät, ei ole mitään tekemistä arvojen kanssa, jotka on saatu yksittäisistä
tuotteista tai materiaaleista testikammiossa. Testikammiossa määritetyt
arvot mahdollistavat tuotteiden arvioinnin suhteellisella tavalla, mutta ne
eivät anna tietoa ilman ennakoiduista pitoisuuksista.

08. Onko luonnollisissa yhdisteissä
myös VOC- päästöjä?

Luonnolliset tai biologiset tuotteet päästävät usein korkeampia
VOC-päästöjä kuin synteettiset tuotteet. Luonnolliset sidosaineet sisältävät luonnollista puun pihkaa, tärpättiöljyä jne., jotka emittoivat huomattavia määriä ns. terpeeniä. Nämä voivat aiheuttaa ilmaan tyypillisiä hajuja
ja korkeita TVOC-arvoja.
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Kuka tahansa lattia-asennuksen tuotteiden, sidosaineiden tai rakennusmateriaalien tai raaka-aineiden valmistaja, joka suostuu noudattamaan GEV:n määräyksiä ja tukemaan GEV:n tavoitteita.

16.

Miten suuria ovat
EMICODE® -luokkien raja-arvot?
EMICODE®-luokituksen luokat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
kokonaispitoisuuksille (TVOC) tai puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuksille (TSVOC), sekä yksittäisten yhdisteiden
arvioinnille, on määritelty eri tuoreryhmille seuraavasti:

13.

Mitä EMICODE® tarkoittaa?
EMICODE® on luokittelujärjestelmän nimi, joka on suojattu tavaramerkillä. Sitä käytetään luokittelemaan lattia-asennuksen tuotteet, sidosaineet
ja rakennusmateriaalit seuraaviin kolmeen luokkaan niiden päästöominaisuuksien mukaan:
– EMICODE® EC 1PLUS*
– EMICODE® EC 1*
– EMICODE® EC 2*
* tai EMICODE® EC 1PLUS R - EC 2 R = vastaa “säänneltyä”
EMICODE® luokittelujärjestelmä perustuu analyyttisesti määritettyyn
mittaustietoon ja konkreettisiin luokittelukriteereihin, jotka saadaan
käyttämällä määriteltyä testimenetelmää. Koska termiä ”vähäpäästöinen”
ei ole standardoitu eikä selkeästi määritelty, EMICODE® tarjoaa selkeän
perustan lattia-asennuksen tuotteiden, sidosaineiden ja rakennusmateriaalien arvioinnille ja valinnalle.

14. Mitä “R” kirjain tarkoittaa
EMICODE® - nimessä?

“R” (= säännelty) otettiin käyttöön tuotteille, joilla on hyvin alhaiset
päästöt, mutta jotka kuitenkin vaativat suojaustoimenpiteitä käytettyinä. Sellaisissa tapauksissa erityiset vaaralliset ominaisuudet vaativat
erityisiä suojatoimenpiteitä tällaisia tuotteita käsiteltäessä. Tästä huolimatta näiden tuotteiden päästöjen ominaisuuden takaavat edelleen
EMICODE®-luokituksen. Esimerkiksi tuotteet, jotka sisältävät sementtiä
ja joissa on “R”, suojakäsineitä ja – laseja tulee käyttää ihon ja silmien
suojelemiseksi niitä käsiteltäessä. Sama koskee kaikkia tuotteita, jotka sisältävät reaktiivisia hartseja, sekä muita
tuotteita, jotka vaativat merkinnät ja joihin sovelletaan
säännöksiä, jotta voidaan varmistaa niiden turvallinen
käsittely. Tässä yhteydessä “R” tarkoittaa ”säänneltyä”. EMICODE®-merkissä harmaa R on sellaisissa
tuotteissa taustalla.

Asennustuotteet ja muut
rakennustuotteet
(yleiset vaatimukset):

TVOC 3 päivän jälkeen

≤ 750

≤ 1000

≤ 3000

TVOC 28 päivän jälkeen

≤ 60

≤ 100

≤ 300

TSVOC 28 päivän jälkeen

≤ 40

≤ 50

≤ 100

1

-

-

≤ 40

-

-

R-arvo perustuen
AgBB LCI-arvoihin
28 päivän jälkeen
Ei-arvioitavat
VOC:t yhteensä
Formaldehydi 3 päivän jälkeen

≤ 50

≤ 50

≤ 50

Asetaldehydi 3 päivän jälkeen

≤ 50

≤ 50

≤ 50

≤0,05 ppm

≤0,05 ppm

≤0,05 ppm

≤ 10

≤ 10

≤ 10

≤1

≤1

≤1

Formaldehydi +
asetaldehydi yhteensä
Haihtuvat C1A/C1B –
aineet yhteensä
3 päivän jälkeen
Jokainen haihtuva
C1A/C1B – aine
28 päivän jälkeen

Pintakäsittelyaineet
(parketin pinnoitteet, vesipohjaiset aukonpaikkaajat):

TVOC + TSVOC
+ TVVOC yhteensä
28 päivän jälkeen

GEV määrittelee nykyään testausmenetelmät ja luokittelukriteerit tärkeimmille tuoteryhmille, joita käytetään lattioiden, parkettien ja laattojen
asennuksissa luodakseen tarkoituksenmukaisen perustan vähäpäästöisille sisätilan asennuksille luokittelujärjestelmässä. Tuoteryhmiä ovat
sidosaineet, laatoituksien muurausaineiden sidosaineet, pohjamaalit,
täyteaineet, parkettien pinnoitteet, tiivistysmassat, vedenpitävät sauma-aineet, pintojen tiivistysaineet ja saumausyhdisteet, saumausnauhat,
tiivistyskalvot, höyrysulut, eristemateriaalit, vesipohjaiset sauma-aineet
sekä sideaineet ja laastit betonilattioille.
Periaatteessa kaikki muut tuotteet voidaan myös luokitella EMICODE®
-luokituksen mukaan, tarjoten niille nykyisiä GEV:n testausmenetelmiä ja
luokittelukriteereitä. GEV työstää myös määritelmiä tuoteryhmille, joita
käytetään sisätilojen asennuksissa sekä kehittää valvonta- ja luokittelukriteereitä niille.
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≤ 150
josta max.
50 SVOC

≤ 400
josta max.
100 SVOC

Formaldehydi 3 päivän jälkeen

≤ 50

≤ 50

≤ 50

Asetaldehydi 3 päivän jälkeen

≤ 50

≤ 50

≤ 50

Formaldehydi +
asetaldehydi yhteensä

15. Millä tuotteilla on EMICODE®-luokitus?

≤ 100
josta max.
40 SVOC

≤0,05 ppm

≤0,05 ppm

≤0,05 ppm

Jokainen haihtuva
C1A/C1B – aine
3 päivän jälkeen

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Jokainen haihtuva
C1A/C1B – aine
28 päivän jälkeen

≤1

≤1

≤1

17. Mikä on EC 1PLUS ?
EMICODE® ja sen paras luokka, EC1 (R) ovat vakiintuneet viimeisten
kymmenen vuoden aikana standardiksi tuotteille, joilla on erittäin alhaiset päästöt. Vuonna 2010 EC 1PLUS esiteltiin korkealuokkaisena
luokkana, joka määrittelee tekniset toteutettavuuden ja selkeyden rajat
vieläkin tiukemmiksi.

18. Miltä GEV-luokituksen kriteerit
näyttävät ja kuka korjaa niitä?

Jotta tuote voidaan merkitä EMICODE®-merkinnällä, sen on täytettävä
useita tärkeitä perusvaatimuksia. Esimerkiksi sidosaineissa ei saa olla
liuottimia ja kiehumispisteen pitää olla alle 200 °C, vaikka maksimissaan 0,5 % jäämä on hyväksyttävä arvo, koska se on usein teknisesti
mahdotonta välttää. Tiettyjen C-aineiden (katso kohta 19.) päästöt eivät
saa ylittää tiettyä rajaa 72 tunnin kuluttua testikammiosta ja niissä tulee
olla vastaava EU:n käyttöturvallisuustiedote. Luokittelu yhteen kolmesta
EMICODE®-luokasta riippuu kokonaispäästöistä (TVOC-arvo), joka on
määritelty testikammiossa käyttäen asianmukaista GEV-testausmenetelmää.
GEV:n Tekninen Neuvosto on asettanut GEV:n testausmenetelmät ja
GEV-luokitteluperusteet. GEV:n jäsenet valitsevat ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa Teknisen Neuvoston kahden vuoden välein. Tekninen
Neuvosto on myös vastuussa jatkuvasta menetelmien ja luokittelukriteereiden päivityksestä pitämällä ne huippuluokkaisina, sekä EMICODE®järjestelmän kehityksen edistämisestä.

19. Mitä ovat C-aineet?
Yleisesti ottaen C-aineet ovat karsinogeenisia aineita; kuitenkin ne jaetaan kolmeen eri kategoriaan.
C 1A: aineet, joilla on tunnettu karsinogeeninen vaikutus ihmisiin.

Eurofins Product Testing A/S

C 1B: aineet, jotka ovat toistaiseksi osoittautuneet
karsinogeenisiksi vain eläinkokeissa.
C 2: aineet, joilla epäillään olevan karsinogeeninen vaikutus.
Nykyinen tietämys on kuitenkin riittämätön, jotta voitaisiin
olettaa karsinogeenista vaikutusta.
Testikammion päästöjen mittauksilla, testi toteutettiin 3 päivän ja 28 päivän kuluttua, jolloin tarkoitus oli tunnistaa C-aineiden päästöjen olemassaoloa ja pitoisuuksia. Raja-arvot, jotka ovat määritelty kohdassa 16,
määrittävät EMICODE® -luokituksen perusedellytykset.

20. Mistä testausmenetelmistä GEV koostuu?
Testi koostuu testikammion menetelmästä, jota on kehitetty ja määritelty
yhteistyössä tunnettujen testauslaitosten kanssa. Riippuen tuotteen tyypistä, tuotteen näytteen ominaisuudet esikäsitellään (kun kyseessä on
sidosaine, esimerkiksi kerros lisätään määritellyn kasvualustan pinnalle).
Tämä asetetaan sitten testikammioon, jossa on erityinen ilmanvaihto ja
vallitsevat ilmasto-olosuhteet vastaavat olosuhteita, joissa tuotetta käytetään. Kammion tulee olla vähintään 100 litraa. Tuotteen näytteen koko
lasketaan, jotta saavutetaan päästöjen taso väliltä 0.007 - 0.4 m²/m³.

21. Kuka saa suorittaa

GEV-testimenetelmiä?
Tuotetestaukset voidaan toteuttaa vain testilaboratorioissa tai laitoksissa, jotka on akkreditoitu ISO 17025 – standardin mukaisesti. Lisäksi
on oltava myös tarvittavat laitteet ja voitava osoittaa, että se noudattaa
tunnollisesti GEV-testausmenetelmiä. Pyynnöstä GEV voi nimetä sopivan testauslaitoksen.
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22. Miksi tuotteiden näytteenotossa on eroja
Tuotteita, joilla on alhainen viskositeetti, kuten parketin lakat, ei voida
levittää lovitetulla lastalla. Tämän seurauksena näiden tuotteiden näytteet tulee tehdä eri tavalla käyttämällä pienempiä määriä kuin muiden
tuotteiden kanssa, kuten tahnamaisia yhdisteitä, esim. laastia tai saumausmassaa. Toisaalta sementtilaastilla on täysin erilaiset päästöjen
ominaisuudet kuin parkettilakoilla, saumausmassoilla tai sidosaineilla.
Näiden erojen alaisena, eri näytteenotot tulee tehdä eri tuoteryhmille.

23. Kuka tekee EMICODE®-luokituksen?
GEV – jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa tuotteiden luokittelusta
oikeisiin EMICODE®-luokkiin. Tämä perustuu TVOC- ja C-aineiden sopivissa testauslaboratorioissa suoritettujen mittauksien testituloksiin.
Jäsenten tulee noudattaa GEV-määräyksiä ja GEV-luokitteluperusteita.
Sen vuoksi EMICODE®-järjestelmän käyttö mahdollistaa tuotteiden luotettavan tunnistamisen ja vertailun.

24. Miten jäsen saa EMICODE®-lisenssin?
Valmistaja vahvistaa aluksi, että tuotteen EMICODE® -luokittelun perusvaatimukset on täytetty. Sen jälkeen valmistajan tulee tehdä virallinen hakemus saadakseen GEV-lisenssin. Tämä sisältää viittauksen perustana olevaan testiraporttiin ulkoiselta tutkimuslaitokselta ja toteaa
tuotteen kauppanimen, sekä tunnistenumeron, joka johtaa tuotekoostumukseen. Myönnetty lisenssi on voimassa viisi vuotta.

25. Mitä ehtoja sovelletaan tuotteeseen, joka
on merkitty EMICODE®-merkillä?

Tuotteet voidaan merkitä EMICODE -merkillä vain jos niiden valmistaja
on GEV-jäsen, joka siis tunnustaa GEV-määräyksien oikeudet ja velvollisuudet. Jokainen tuote tulee pystyä ryhmitellä GEV-tuotematriisiin ja
kaikki GEV:n perusvaatimukset tulee täyttyä (katso kohta 18).
Aluksi tuote testataan ja luokitellaan GEV-testausmenetelmien ja GEV-luokitteluperusteiden mukaan. Esittämällä
voimassa olevan GEV-lisenssin, tuote voidaan merkitä
EMICODE®-merkillä.
®

26. Voivatko tavaramerkit tai tuotenimet
kantaa EMICODE®-merkkiä?

Tavaramerkit tai tuotenimet voidaan merkitä EMICODE®-merkillä, jos
tuotteen valmistaja on GEV-jäsen ja voimassa olevan GEV-lisenssi on
saatu kullekin tavaramerkille tai tämän tuotteen tuotenimelle. Jos tuotenimen jakelija vaihtaa valmistajaa, edellisen valmistajan tulee ilmoittaa
GEV:lle ja pyytää lisenssin peruuttamista. Jos tuotenimi jatkaa edelleen EMICODE®-merkin kantamista, uuden valmistajan tulee olla myös
GEV-jäsen ja hänellä on oltava asianmukainen lisenssi.

27. Miten varmistetaan, että EMICODE®:n
kriteereitä noudatetaan?

Vuosittain GEV käyttää huomattavia summia jäsenmaksuista (vuonna
2013 noin 70,000€) satunnaisiin lisensioitujen tuotteiden tarkistuksiin.
Rikkomuksen sattuessa valmistajan vastuulla ei ole ainoastaan tarkastuksen kustannuksien kattaminen vaan myös mahdollisten tarvittavien
lisätutkimuksien kustannuksien maksaminen. Epäselvissä tapauksissa
tämä päätetään välimiesmenettelyssä. Toisen rikkomuksen tapahtuessa,
jäsen voidaan erottaa GEV:sta. Jos kolmas osapuoli saa selville ja raportoi GEV-kriteereiden rikkomuksesta, GEV-jäsenen tulee kattaa myös hänen tarkastuksesta aiheutuneet kulut jos rikkomus vahvistetaan.

28. Voidaanko valitukset hajuista välttää
käyttämällä tuotteita, joilla on hyvin
alhaiset päästöt ja jotka on merkitty
EMICODE®-merkeillä?

Tuotteet, jotka on merkitty EMICODE®-merkillä päästävät mietoa hajua
käytön aikana ja ne ovat käytännössä hajuttomia kun ne kovettuvat.
Sen vuoksi ei ole odotettavissa, että EMICODE®-tuotteet itsessään
kehittäisivät hajuja – sillä ehdolla, että niitä käytetään oikein ja niille
tarkoitetulla tavalla. Tämä koskee myös pintojen puhdistamista ja esivalmistamista ennen asennusyhdisteiden lisäämistä. Kuitenkin, kuten
jo tiedossa onkin, hajujen kehittyminen kunnostus- ja korjaustöiden
jälkeen voi johtua useista syistä. Nämä ovat niin sanottuja toissijaisia päästöjä. Nämä hajuja tuottavat aineet voivat muodostua alkalisen
kosteuden, riittämättömän kuivauksen tai muiden syiden vuoksi. Olisi siis virheellistä olettaa, että sellaisia valituksia ei koskaan tehtäisi
EMICODE®-tuotteista. Kuitenkin valitustilanteessa ihminen, joka suositteli tai käytti EMICODE®-tuotetta, ei tarvitse olla kohtuuttoman huolissaan mahdollisista ilmatesteistä.

29. Onko olemassa mitään “päästöttömiä”
asennusyhdisteitä?

Lukuun ottamatta täysin epäorgaanisia, mineraalisia tai metallisia materiaaleja, on tuskin olemassa yhtään tuotetta, joka ei päästäisi yhtään
VOC:n jäämiä muodossa tai toisessa. Näin ollen orgaaniset materiaalit,
kuten synteettiset tai luonnolliset aineet, eivät voi olla koskaan päästöttömiä. Lisäksi analyysitekniikoiden edistysaskeleet mahdollistavat alati
kasvavan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrän havaitsemisen
yhä alemmissa ja alemmissa pitoisuuksissa. Tämän vuoksi ”päästöttömiä” rakennuskemikaaleja ei ole olemassa, eikä tule olemaan tulevaisuudessakaan. GEV pitää siis termiä ”päästötön” virheellisenä ja
harhaanjohtavana.

30. Onko olemassa muita merkkejä,
jotka antavat tietoa päästöistä?

EMICODE®:n lisäksi, on olemassa kansallisia ja kansainvälisiä sekä
myös muita merkkejä, kuten “Blue Angel” tai “Greenguard” Yhdysvalloissa, jotka antavat tietoa asennustuotteiden päästöistä. GEV:n
toteuttama testisarja osoittaa, että EC 1 – tuotteet täyttävät myös näiden luokittelujärjestelmien vaatimukset. Toisaalta EC 1PLUS – tuotteet
asettavat uuden standardin; millään muulla järjestelmällä ei ole tällä
hetkellä vastaavaa luokkaa.

www.emicode.com

Terveytesi
parhaaksi.

GEV

Völklinger Straße 4
40219 Düsseldorf
Saksa

Tel: 0211-67931-20
Fax: 0211-67931-33
info@emicode.com

