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O zapachach ogólnie: 
 
Wiele nowych produktów ma swój własny charakterystyczny zapach. Wszyscy na pewno je już 
poczuli, przykładowo w kabinie pasażerskiej nowego samochodu, albo stykając się z nowymi 
tkaninami, tapetami winylowymi, dywanami, czy też nowymi meblami. 
Zapach jest subiektywnym odczuciem zmysłów i jest różnie odbierany i oceniany przez różne 
osoby, już w najmniejszym stężeniu, w zależności od substancji wytwarzającej zapach. 
Jednocześnie subiektywna ocena zapachu kształtuje się nie tylko przez rodzaj i siłę samego 
źródła zapachu, lecz również pod wpływem innych czynników, w szczególności 
psychologicznych i emocjonalnych.  
Przykład: Podczas gdy dla osoby głodnej zapach jedzenia jest przyjemny, ta sama osoba po 
jedzeniu, będąc bardzo sytą, może odczuwać pod wpływem zapachu jedzenia niechęć. Lecz 
nawet nieznane zapachy mogą wywołać subiektywnie negatywne doświadczenie, także 
wtedy, gdy dana nuta zapachowa sama w sobie nie jest negatywna, lecz np. owocowa. 
Równocześnie wiele osób odczuwa kombinacje zapachów jedzenia, do których nie są 
przyzwyczajone, jako nieprzyjemne. 
 
Zapach nowych mebli: 
 
Nowe meble wydzielają na ogół pewien charakterystyczny zapach. Zapach nowych mebli 
powstaje na skutek uwalniania najróżniejszych substancji lotnych z zastosowanych 
materiałów, już przy najmniejszym stężeniu. W tworzeniu zapachu biorą udział prawie 
wszystkie te materiały. 
 
Na zapach nowych mebli mogą wpływać następujące substancje: 
• Materiały nośne z drzewa i tworzyw drzewnych 
• Kleje i spoiwa 
• Folie 
• Powłoki lakiernicze 
• Tkaniny obiciowe 
• Miękkie tworzywa sztuczne 
 
Następujące komponenty nie wnoszą zwykle swojego udziału do zapachu nowych mebli: 
• Szkło 

• Twarde tworzywa sztuczne 
• Metale 
 
Typowy zapach nowych mebli jest, odpowiednio do wybranych materiałów, ich nieuniknioną 
właściwością. Dzięki zastosowaniu odpowiednich i sprawdzonych produktów oraz obróbce w 
toku określonych procesów produkcyjnych wytwarzanie zapachu redukowane jest do 
minimum. Jest jednak technicznie nieuniknione to, że coraz mniejsze pozostałości substancji 
lotnych wydzielają się przez pewien okres czasu z mebli, przy czym zapachu nie daje się 
ograniczyć ani do substancji szkodliwych ani do bezzasadnie wysokich stężeń substancji. 
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Eliminacja zapachu nowych mebli: 
 
Ponieważ substancje tworzące zapach z reguły nie są reprodukowane i pozostają w meblach 
już tylko w najmniejszych stężeniach, początkowy zapach nowych mebli zanika sam z siebie i 
po pewnym czasie nie jest już wyczuwalny. Poprzez dobre wietrzenie pomieszczeń 
mieszkalnych można znacznie przyspieszyć zanikanie zapachu nowych mebli. Ważne jest, żeby 
otworzyć drzwi szaf, szuflady itp. na tyle, aby można było przewietrzyć wnętrza szaf równie 
dobrze i uniknąć gromadzenia się substancji tworzących zapach. Jeśli się tego nie uczyni, 
należy się liczyć z powstawaniem zapachu wewnątrz szaf przez dłuższy czas. Podwyższona 
temperatura i ruch powietrza wymuszają odpływ substancji tworzących zapach i przyspieszają 
w ten sposób zanikanie zapachu nowych mebli. 
 
Właściwa wentylacja: 
 
W dawnych czasach mało uwagi poświęcano szczelności budynków. Na skutek wadliwego 
uszczelnienia okien, drzwi, dachów i komór na rolety w domach zachodziła intensywna 
wymiana powietrza (wentylacja szczelinowa) także bez specjalnego otwierania okien i drzwi. 
Później poświęcano nieszczelnym miejscom więcej uwagi i zaczęto budować bardziej 
hermetyczne budynki (co jest słuszne i sensowne). Dzięki temu maleją koszty energii, jednak 
wtedy nieuniknione jest czynne i regularne wietrzenie w celu poprawienia klimatu 
pomieszczeń i uniknięcia szkód (np. wystąpienia pleśni).  
Przewietrzenie uderzeniowe lub poprzeczne to najlepsze rodzaje wietrzenia okiennego! 
Redukują one straty energii i wychłodzenie elementów budowlanych a wymianę powietrza 
uzyskuje się w bardzo krótkim czasie. Generalnie zaleca się regularne przewietrzanie 
uderzeniowe (przy całkowicie otwartym oknie, przez 4 - 10 minut kilka razy dziennie) 
względnie poprzeczne ("przeciąg", wszystkie okna otwierać kilka razy dziennie na 2 - 4 minut). 
Jako efekt uboczny uzyskuje się całkiem automatycznie szybkie i odprowadzenie z nowych 
mebli substancji tworzących zapach i nie dochodzi do dłuższych zastojów powietrza. 
W domach pasywnych przewietrzanie jest dokonywane przez wbudowane urządzenia 
wentylacyjne. W tym wypadku pomieszczenia są stale napowietrzane poprzez wymianę 
powietrza z innymi pomieszczeniami i doprowadzanie powietrza świeżego, przy czym ciepło 
powietrza wyrzucanego jest wykorzystywane w wymiennikach ciepła do podgrzania powietrza 
wlotowego. W przypadku zapachu nowych mebli może być konieczne ewentualne 
tymczasowe wzmocnienie przewietrzania przez wietrzenie uderzeniowe/poprzeczne. 
 
Zapach nowych mebli i alergie: 
 
Alergią nazywana jest nadwrażliwość układu immunologicznego, po uprzednim uczuleniu, na 
określone normalnie nieszkodliwe substancje występujące w środowisku (alergeny), która 
objawia się w postaci typowych symptomów wyzwalanych przez procesy zapalne. Chociaż 
znanych jest wiele alergenów, jednak w przypadku alergii chodzi zawsze o indywidualną 
cechę.  
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Jeśli alergik ma obawy dotyczące możliwych reakcji alergicznych na zapach nowych mebli, 
przed zakupem zaleca się umieszczenie w pobliżu na kilka dni świeżo wykonanego 
przykładowego elementu tych mebli, np. obok łóżka, aby móc stwierdzić brak reakcji 
alergicznych związanych z obecnością zapachu nowych mebli. 
 
Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków 
handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


