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Pintures i Salut

• Salut del medi ambient: 
Sostenibilitat

• Salut de les persones: 
Biohabitabilitat



Salut i Hàbitat

• Perquè considerar l’habitatge com a factor  
de salut?

–Medi ambient més habitual 

–Factor temps de permanència 

–80-90% de la jornada transcorre en 
espais interiors



Salut i Hàbitat

• Qualitat Aire dels Espais Interiors 

– Factors Biològics

• Bactèries, virus, fongs, espores,…

– Factors Físics 

• Acústica, CEM, alteracions geofísiques,…

– Factors Químics

• Substàncies químiques nocives: COV, COP,…



Materials construcció i acabats

• A partir anys 50: 
– Incorporació de nous materials de construcció i 

d’acabats de interior
– Aporten característiques i prestacions tècniques a priori 

molt atractives
– Pintures sintètiques:

• Fàcil aplicació
• Industrialització
• Duresa i Resistència
• Impermeabilització
• Múltiples acabats
• Secat ràpid 
• Gama extensa colors
• Preus assequibles



Síndrome de l’Edifici Malalt

- OMS, 1982

- Conjunt de símptomes i patologies de

salut en relació amb els edificis

- Afecten a 20%-30% ocupants

- El factor causant és inherent a l’edifici

- Eliminació font restableix l’estat de salut

- Provoca: malaltia, absentisme laboral, baixa productivitat 

 Webs del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Higiene en el Trabajo. 
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_289.htm, http://www.mtas.es/INSHT/ntp/ntp_290.htm
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Pintures i Salut

• Acabats interiors, superfície de recobriment ampli 
de l’edifici (100m2, 50-70 Kg pintura)

• Directament relació amb l’usuari 

• Determinant per la Qualitat Aire Interior (QAI)

• Font de incorporació de Substàncies Químiques 
en la Vida Quotidiana, en els espais interiors:

EL MEDI AMBIENT MÉS HABITUAL  

EPA: merma de la QAI >2-5 vegades més que exterior



Composició Pintura 

• LLIGANT: agrupa i afavoreix unió dels compostos, aporta 
suport i adherència, component principal

• CARGA: dona consistència i cos, esquelet, compacta, 
resistència

• SOLVENT: afavoreix la penetració

• PIGMENTS: aporten color, milloren resistència, eviten 
corrosió

• ADDITIUS: secants, espessants, conservants,…

PODEM TENIR DE 10-30 SUBSTÀNCIES en una  pintura



Pintures i vies d’exposició

Contacte Ingesta Inhalació



COV

• Compostos orgànics volàtils

• Substàncies orgàniques compostes de Carboni 
i Hidrogen

• Característica: s’evaporen i pasen a l’ambient 

– Molt volàtils: punt ebullició < 50º

– Volàtils: punt ebullició 50-260º

– Semi-volàtils: punt ebullició > 260º



Hidrocarburs

– Aromàtics:benzè, toluè, xilè

– Alicíclics: terpens, essència de trementina

– Halògens: clorats i fluorats

– Alcohols: fenol, propanol

– Aldehids: formaldehid, acetaldehid

– Olefínics: etilens

– Èters de glicol: etilenglicol, propilenglicol

– Ftalats: dimetil ftalat, dibutil ftalat

– …….



Pintures i Salut

• La resposta en termes de salut depèn:
– El tipus de substàncies químiques que la composen

– La dosis de substàncies químiques presents

– El temps d’exposició

– La sensibilitat personal

– La persistència en el temps de les substàncies 

– Sinèrgies amb altres substàncies i/o factors





 Al·lèrgia

 Problemes digestius

 Dolor muscular

 Afeccions sistema 
immunològic

 Afeccions hematològiques, 
medul·la òssia

 Afeccions SNC

 Sensibilitat Química 
Múltiple

 Malestar

 Mareig

 Mal de cap

 Rinitis

 Congestió

 Conjuntivitis

 Picor pell i ulls

 Dermatitis

Símptomes i afeccions de salut 
relacionades amb la SEM 

Factor de risc: Pintures



COV i efectes en la  Salut

• Efecte Cancerigen: 

– Grup 1: cancerigen per l’ésser humà

– Grup 2: probable cancerigen per l'ésser humà

– Grup 3: no es pot classificar

– Grup 4: probablement no és cancerigen
CIRC: Centre International de Recherche sur le Cancer

• Sistema Nerviós Central

• Disruptors hormonals

• Disruptors processos ontogènesi



Pintura i símptomes salut

• Substàncies nocives tòxiques 

• Llarga permanència ambient

• Ràpid secat i desaparició olor s’associa amb 
ANUL·LACIÓ de la font d’emissió 

• Olor s’associa a COV

• Manca olor no es pot associar a manca de 
COV

• Temperatura i humitat (banys, cuines, spa,...)



Pintures convencionals
• Contenen:

– Additius
– Estabilitzants
– Conservants
– Dissolvents
– Pigments
– Retardants flama
– Bactericides i fungicides
– COV –a l’aplicar, en el secat i desprès del secat-
– Resines

• 50.000 substàncies químiques en l’àmbit de la construcció
• No s’especifiquen aquelles que estan ajustades a normativa
• REACH



Formaldehid

• Grup 1 CIRC: cancerigen (fins 2004 grup 2A)

• Urea-formol

• Irritant ulls, nas, gola, pell, pulmons

• Relacionat amb càncer rinofaringi, foses nasals, 
leucèmia

• OMS: < 100 μg/m3 per una exposició de 30 min, i 

<10 μg/m3 per persones sensibles (asmàtiques, 

nens, avis)

• Ex: una pintura, parquet: 150 μg/m3 6 anys desprès

• Als 4 anys, els nivells baixen a la meitat



Benzè

• Grup 1: cancerigen l’ésser humà

• Altres hidrocarburs aromàtics: toluè, xilè, 
etilbenzè, 

• Vertigen, somnolència, mal de cap, afecta al 
sistema immune, leucèmia i limfomes

• Via inhalació o cutània

• Límit < 2 μg/m3



Èters de Glicol

• Aproximadament 30 components 

• Sèrie E: forta toxicitat 

– 9 classificats com a “agents probablement tòxics per la 
reproducció humana” UE

• Sèrie P: toxicitat més feble

• Inodor. Intoxicació per inhalació o contacte

• Mal de cap, mareig, efectes ontogènesi en mares 
exposades, infertilitat masculina, x15 risc càncer

• Nivells màx. autoritzat: 0,5% dels components 



Resines epoxi

– Epiclorhidrina: Grup 2A CIRC

• Al·lèrgies, irritacions cutànies

– Bisfenol A

• Disruptors hormonals



COV totals

• Límit COVT: 200 μg/m3

• Pintures convencionals:

– 350000 μg/m3 al dia següent de l’aplicació

– 25000 μg/m3 quinze dies més tard

• Considerar totes les altres fonts de COV 
ambiental interior: coles, vernissos, taulells 
fusta premsada, mobles, moquetes,...



SBM-2008 Normativa Baubiologie 

• Per a dormitoris (μg/m3)



Denominacions

• Emprar guants

• Emprar mascareta

• Emprar ulleres especials

• No fumar

• No menjar

• Mantenir fóra de l'àmbit 
dels nens

• Només en zones ventilades

• Ventilar

• En cas de problema, anar 
urgentment al metge

• Natural

• De base mineral

• A l’aigua

• Sense olor

• Secat ràpid

• Antifúngica

• Antibacterians

• Ecològica

• Respectuosa amb el medi 
ambient

• Saludable

Especificacions



Distintius de qualitat mediambiental 

• AENOR: segons norma UNE 48300:1994 per pintures 
i vernissos

• Flor: UE

• NF: distintitiu mediambiental a França

• Àngel Blau a Alemanya



Distintius de qualitat mediambiental 

• No han de contenir metalls pesats: Cd, Pb, Hg, Cr (VI)

• Hidrocarburs aromàtics < 0,5 % pes

• COVT: < 100 ó 200 μg/m3

• Limiten 0,1 % substàncies conservants classificades 
com tòxiques

• No han de contenir plastificants perillosos pel 
mediambient

• No han de contenir esters de glicol (EGME, EGEE, 
EGMEA, EGEEA)



Optar per Pintures saludables

• Respectuoses amb la salut del medi ambient i la 
salut de les persones

• Matèries primeres naturals
– Cal de pedra calcària, caseïna, oli de llinassa, olis 

derivats de cítrics, trementina, silicats, ...

• Lliures de substàncies químiques nocives, de 
COV

• Lliures de conservants, bactericides, fungicides

• El fabricant especifica els components en les 
etiquetes amb aval ecològic



Optar per Pintures saludables

• Permeten la transpiració de les superfícies

• Àmplia gama de colors amb pigments naturals

• Al no contenir composant plàstic, no es 
carreguen electrostàticament les parets, evitant 
pols (al·lèrgies…)

• No alteren la ionització natural de l’aire



Construir i rehabilitar espais saludables

ESPAIS

• Habitatge

• Lloc de treball

• Escoles

• Guarderies

• Hospitals

 Espais de màxima permanència 



Moltes Gràcies 
i 

a pintar salut
elisabetsilvestre@gmail.com

www.habitatsaludable.com
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