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NAMENSKO/NAMERNO/NAMENOMA?

DODANA/UPORABLJENA…

MIKROPLASTIKA

Intentionally added



Pojdite na www.menti.com in uporabite kodo 7197 3609

Zakaj misliš, da se mikroplastika namenoma 
doda k nekaterim izdelkom?



Spoznali bomo aplikacije oziroma produkte, ki jim je mikroplastika dodana namenoma, mi pa jih

pogosto uporabljamo v našem vsakdanu - in tako tudi večkrat nenamerno prispevamo k problematiki

mikroplastike v okolju.

VPRAŠALI SE BOMO:

- kakšna je vloga mikroplastike v različnih izdelkih širšega gospodinjstva?

- kako jo lahko prepoznamo?

- ali obstajajo alternative?

- kaj pravi zakonodaja?



TERMOPLASTI DUROPLASTI (TERMOSETI)
polietilen (PE) poliuretan (PUR)

polipropilen (PP) nenasičeni poliestri

polivinilklorid (PVC) epoksidne smole

polietilen tereftalat (PET) melaminske smole

polistiren (PS) vinil estri

ekspandirani polistiren (EPS) silikon

poliakril butadien stirol (ABS) fenol-formaldehidne smole

stirolakrilnitril (SAN) sečninsko (urea) - formaldehidne smole

poliamidi (PA) fenolne smole

polikarbonat (PC) akrilne smole

poli metil metakrilat (PMMA)

termoplastični elastomeri (TPE)

poliarilsulfon (PSU)

fluoropolimeri

polietereterketon (PEEK)

polioksimetilen poliacetal (POM)

polibutilentereftalat (PBT)

etilen-vinilalkohol (EVOH)

PLASTIKA



POLIPROPILEN - 19,7%
pakiranje hrane, ovitki sladkarij in
prigrizkov, zgibni pokrovi, posode za
mikrovalovne pečice, cevi, avtomobilski
deli, bankovci

POLIETILEN (nizka gostota) - 17,4%
vrečke za večkratno uporabo, pladnji in
posode, kmetijska folija, folija za
embalažo hrane, itd.

POLIETILEN (srednja + visoka gostota)
- 12,9%
igrače, embalaža mleka, embalaža
šamponov, cevi, gospodinjski
pripomočki, itd.

Vir: PlasticEurope

PLASTIKA

POLIURETAN (PUR)
stavbna izolacija, blazine in vzmetnice, izolacijske pene za hladilnike, itd.

POLIETILEN TEREFTALAT (PET)
plastenke za vodo, sladke pijače, sokove, čistila, itd.

OSTALO (duroplasti)
drugi duroplasti (termoseti), kot so fenolne, epoksidne, melaminske in urea
smole, itd.

POLISTIREN (PS+EPS)
embalaža za živila (mlečni izdelki, ribe), gradbena izolacija, električna in
elektronska oprema, notranja obloga za hladilnike,okvirji za očala itd.

OSTALO (termoplasti)
ABS pokrovi platišč, optična vlakna PBT, leče za očala, strešne plošče PC, zasloni
na dotik (PMMA), prevleka telekomunikacijskih kablov (PTFE); letalstvo,
medicinski vsadki, kirurški pripomočki, membrane, ventili in tesnila, zaščitni
premazi, itd.

POLIVINILKLORID (PVC)
okenski okvirji, profili, talne in stenske obloge, cevi, izolacija kablov, vrtne cevi,
napihljivi bazeni, itd.



Vir: PlasticEurope

Kako plastiko prepoznati?

RECIKLIRANJE?

ali PET ali PVC



Vir: PlasticEurope

Kako plastiko prepoznati?
PRIMER: plastenke za vodo

Plastenka za 
enkratno 
uporabo

PET

Plastenke za 
večkratno 
uporaba
tritan



Poišči plastiko v tvojem domu.
Katere izdelke in polimere najdeš?

https://padlet.com/anjabubik/dra7d4vroxtg14fv

https://padlet.com/anjabubik/dra7d4vroxtg14fv


ZBRANI PODATKI BODO DOSTOPNI NA SPLETU



prozorna folija za živila

vrečke za shranjevanje

PAP?

Čistilo za sanitarije

Kavne kapsule/embalaža

POLILAMINAT
(plastika in aluminij)

?



VEČJI PLASTIČNI IZDELKI

OBLAČILA

IZDELKI ZA OSEBNO NEGO

vlakna
fizikalno-
kemijski 
procesi

mikrokroglice

industrija

5 mm

MIKROPLASTIKA

SUROVINA = 
POLIMERNI 
INDUSTRIJSKI 
PELETI

raba
raba

KAKO NASTANE MIKROPLASTIKA?



NAMERNO DODANA MP

1. kozmetika

2. osebna nega

3. detergenti/čistila

4. barve/premazi/črnila

5. industrijski abrazivi

6. kmetijstvo

7. farmacija

8. čiščenje odpadnih voda

9. gradbeništvo in

10. drugo
Vir: EC, 2017

1. Osnova = sintetični polimeri

2. Trdni, v vodi netopni delci

3. Velikost ≤ 5 mm (tudi nanodelci)



NAMERNO DODANA MP
POLIMER KRATICA KATEGORIJE
polietilen PE 4

polimetilmetakrilat PMMA 4

politetrafluoroetilen PTFE 4

poliamid PA 4

poliuretan PU 3

stiren/akril kopolimer 3

melamin- formaldehidna smola MF 3

sečninsko (urea)-formaldehidna smola UF 3

polipropilen PP 2

poliakrilonitril PAN 2

ekspandiran polistiren EPS 2

poli-ε-kaprolakton PCL 2

polietilen terteftalat PET 1

polikarbonat PC 1

Vir: EC, 2017



NAMERNO DODANA MP
POLIMER KRATICA KATEGORIJE
polietilen PE 4

polimetilmetakrilat PMMA 4

politetrafluorouretan PTFE 4

poliamid PA 4

poliuretan PU 3

stiren/akril kopolimer 3

melamin- formaldehidna smola MF 3

sečninsko (urea)-formaldehidna smola UF 3

polipropilen PP 2

poliakrilonitril PAN 2

ekspandiran polistiren EPS 2

poli-ε-kaprolakton PCL 2

polietilen terteftalat PET 1

polikarbonat PC 1

Vir: EC, 2017



NAMERNO DODANA MP

Vir: EC, 2017

POLIMER VZROK
VELIKOST DELCEV MP
(premer)

PE Visok tržni delež
Veliko aplikacij (4 kategorije)
Reaktivne funkcionalne skupine (RFG) z nizko zaskrbljenostjo
Najmanj nevaren polimer

200 – 1250 μm

PU Visok tržni delež
Veliko aplikacij (3 kategorije)
Zelo zaskrbljujoče RFG
Najbolj nevaren polimer

2 – 1240 μm

PMMA Veliko aplikacij (4 kategorije)
Zelo zaskrbljujoče RFG
Visoka raven nevarnega monomera

200 – 320 μm

PA Veliko aplikacij (4 kategorije)
Nizka-srednja raven nevarnega monomera

cca 60 – 100 μm

Stiren/akril
kopolimer

Veliko aplikacij (3 kategorije)
Zelo zaskrbljujoče RFG
Visoka raven nevarnega monomera

2 – 10 μm



…S KAKŠNIM NAMENOM

Vir: EC, 2017

FUNKCIJA KATOGORIJE (IZDELKI)

Abrazivni učinek/piling Kozmetika, detergenti, industrijski abrazivi za peskanje

Emulgator, suspenzijsko sredstvo Kozmetika, detergenti, barve

Vezava Kozmetika, barve, črnila, beton

Polnilo Gradbeništvo (polnila za stene in fuge, samorazlivne mase/estrihi)

Nadzirano sproščanje sestavin Farmacija (nanokapsule), kozmetika, gnojila, detergenti (encimi)

Oblikovanje filma Kozmetika, sredstva za poliranje

Površinski premaz Izdelava papirja, sredstva za poliranje

Izboljšana kemična in mehanska odpornost Premazi, barve, talne obloge, polimer cement

Absorbenti tekočine Plenice, zadrževalniki vode (poljedelstvo, vrtnarstvo)



…S KAKŠNIM NAMENOM

Vir: EC, 2017

FUNKCIJA KATOGORIJE (IZDELKI)

Sredstvo za zgoščevanje Barve, kozmetika, beton, vrtalne tekočine

Estetika Barvna MP v ličilih, strukturni učinki barv, povečan sijaj barv

Flokulant Čiščenje odpadne vode, naftna črpališča, izdelava papirja

Odvodnjavanje Izdelava papirja, odvodnjavanje blata iz čistilnih naprav, gnoja

Disperzirno sredstvo Barve, premazi (pigmenti)

Sredstvo za motnost Kozmetika

Antistatično sredstvo Kozmetika / nega las



Vir: EC, 2017

KATEGORIJA PODKATEGORIJA EMISIJSKE POTI
Izdelki za osebno nego in kozmetika „Rinse off“ (spiranje) Odpadna voda, neposreden človeški vnos

„Leave on“ (nanašanje) Trdni odpadki (odstranjevalci ličil), odpadne vode,
neposredni človeški vnos

Superabsorbenti Trdni odpadki (higienski izdelki za enkratno uporabo)
Detergenti Odpadna voda (trdni odpadki)
Barve/premazi/črnila Stavbe, ceste, pristanišča Razlitje barve med nanašanjem (zemlja, voda); odpadna voda (krtača za

izpiranje), odpadki odrgnine

Izdelava papirja (pripomoček za

drenažo; premaz)

Odpadna voda, trdni odpadki

Črnila za laserske tiskalnike Neposreden človeški vnos (vdihavanje); trdni odpadki

Domača sredstva za poliranje tal Odpadne vode, odrgnine
Industrijski abrazivi Abrazivni mediji Najverjetneje: predelava za ponovno uporabo + filtrirne maske za delavce;

Možno: odpadna voda; neposreden človeški vnos (pljuča)

Kmetijstvo Gnojila z nadzorovanim sproščanjem

(kroglice, zrna),

pridelki

Raztapljanje polimerne prevleke (inkapsulirana

sestavina/gnojilo se sčasoma sprosti), ni dokazov, da oblika delcev ostane

Izboljšanje tal (zadrževanje vode) Tla, podtalnica

Odvodnjavanje gnoja Tla, podtalnica

…IN POTENCIALNIM UČINKOM NA OKOLJE



Vir: EC, 2017

KATEGORIJA PODKATEGORIJA EMISIJSKE POTI
Izdelki za osebno nego in kozmetika Rinse off (spiranje) Odpadna voda, neposreden človeški vnos

Leave on (nanašanje) Trdni odpadki (odstranjevalci ličil), odpadne vode,
neposredni človeški vnos

Superabsorbenti Trdni odpadki (higienski izdelki za enkratno uporabo)

Detergenti Odpadna voda (trdni odpadki)

Barve/premazi/črnila Stavbe, ceste, pristanišča Razlitje barve med nanašanjem (zemlja, voda); odpadna voda
(krtača za izpiranje), odpadki, odrgnine

Izdelava papirja
(pripomoček za drenažo; premazi)

Odpadna voda, trdni odpadki

Črnila za laserske tiskalnike Neposreden človeški vnos (vdihavanje); trdni odpadki
Domača sredstva za poliranje tal Odpadne vode, odrgnine

Industrijski abrazivi Abrazivni mediji Najverjetneje: predelava za ponovno uporabo + filtrirne maske za delavce;
Možno: odpadna voda; neposreden človeški vnos (pljuča)

Kmetijstvo Gnojila z nadzorovanim sproščanjem
(kroglice, zrna),
pridelki

Raztapljanje polimerne prevleke (inkapsulirana
sestavina/gnojilo se sčasoma sprosti), ni dokazov, da oblika delcev ostane

Izboljšanje tal (zadrževanje vode) Tla, podtalnica

Odvodnjavanje gnoja Tla, podtalnica

…IN POTENCIALNIM UČINKOM NA OKOLJE



Vir: EC, 2017

KATEGORIJA PODKATEGORIJA EMISIJSKE POTI
Izdelki za osebno nego in kozmetika Rinse off (spiranje) Odpadna voda, neposreden človeški vnos

Leave on (nanašanje) Trdni odpadki (odstranjevalci ličil), odpadne vode,

neposredni človeški vnos

Superabsorbenti Trdni odpadki (higienski izdelki za enkratno uporabo)

Detergenti Odpadna voda (trdni odpadki)

Barve/premazi/črnila Stavbe, ceste, pristanišča Razlitje barve med nanašanjem (zemlja, voda); odpadna voda (krtača za

izpiranje), odpadki, odrgnine

Izdelava papirja (pripomoček za

drenažo; premaz)

Odpadna voda, trdni odpadki

Črnila za laserske tiskalnike Neposreden človeški vnos (vdihavanje); trdni odpadki

Domača sredstva za poliranje tal Odpadne vode, odrgnine

Industrijski abrazivi Abrazivni mediji Najverjetneje: predelava za ponovno uporabo + filtrirne maske

za delavce;

Možno: odpadna voda; neposreden človeški vnos (pljuča)
Kmetijstvo Gnojila z nadzorovanim sproščanjem

(kroglice, zrna),

pridelki

Raztapljanje polimerne prevleke (inkapsulirana

sestavina/gnojilo se sčasoma sprosti), ni dokazov, da oblika delcev ostane

Izboljšanje tal (zadrževanje vode) Tla, podtalnica

Odvodnjavanje gnoja Tla, podtalnica

…IN POTENCIALNIM UČINKOM NA OKOLJE



Vir: EC, 2017

KATEGORIJA PODKATEGORIJA EMISIJSKE POTI
Izdelki za osebno nego in kozmetika Rinse off (spiranje) Odpadna voda, neposreden človeški vnos

Leave on (nanašanje) Trdni odpadki (odstranjevalci ličil), odpadne vode,

neposredni človeški vnos

Superabsorbenti Trdni odpadki (higienski izdelki za enkratno uporabo)

Detergenti Odpadna voda (trdni odpadki)

Barve/premazi/črnila Stavbe, ceste, pristanišča Razlitje barve med nanašanjem (zemlja, voda); odpadna voda (krtača za

izpiranje), odpadki, odrgnine

Izdelava papirja (pripomoček za

drenažo; premaz)

Odpadna voda, trdni odpadki

Črnila za laserske tiskalnike Neposreden človeški vnos (vdihavanje); trdni odpadki

Domača sredstva za poliranje tal Odpadne vode, odrgnine

Industrijski abrazivi Abrazivni mediji Najverjetneje: predelava za ponovno uporabo + filtrirne maske za delavce;

Možno: odpadna voda; neposreden človeški vnos (pljuča)

Kmetijstvo Gnojila z nadzorovanim
sproščanjem (kroglice, zrna),
pridelki

Raztapljanje polimerne prevleke
(inkapsulirana sestavina/gnojilo se sčasoma sprosti), ni
dokazov, da oblika delcev ostane

Izboljšanje tal (zadrževanje vode) Tla, podtalnica
Odvodnjavanje gnoja Tla, podtalnica

…IN POTENCIALNIM UČINKOM NA OKOLJE



Vir: EC, 2017

KATEGORIJA PODKATEGORIJA EMISIJSKE POTI
Farmacija Farmacevtski izdelki (dodatek v

formulacijah zdravil,

nadzorovano sproščanje,

nanokapsule)

Neposreden človeški vnos oz. odpadna voda, če ni raztopljeno

Zobni polimeri za polnjenje

votlin, tesnila, zobne proteze,

abrazivi v zobnem laku

Neposreden človeški vnos, odpadna voda

Čiščenje odpadnih voda Flokulacijsko sredstvo, odvodnjavanje

odplak

Skozi kanalizacijo na kmetijska zemljišča

Gradbeništvo Polimerni beton

Beton armiran z vlakni (PP, Najlon, PET)

izolacija (EPS)

V obdobju gradnje: emisija produkta v vodo, tla po rušenju objektov v

okolje (voda, tla)

Drugo Pohištvo/mehke igrače (npr,

ekspandiran PS)

Trdni odpadki

Lepila in tesnila ni dokazov, da ostane oblika delcev (trdni odpadki)
Nafta in plin (vrtalne tekočine,

flokulant)

Nenamerni izpusti v morskem (ali kopenskem) okolju

…IN POTENCIALNIM UČINKOM NA OKOLJE



Vir: EC, 2017

KATEGORIJA PODKATEGORIJA EMISIJSKE POTI
Farmacija Farmacevtski izdelki (dodatek v

formulacijah zdravil, nadzorovano

sproščanje, nanokapsule)

Neposreden človeški vnos oz. odpadna voda, če ni raztopljeno

Zobni polimeri za polnjenje votlin,

tesnila, zobne proteze, abrazivi v

zobnem laku

Neposreden človeški vnos, odpadna voda

Čiščenje odpadnih voda Flokulacijsko sredstvo,

odvodnjavanje odplak

Skozi kanalizacijo na kmetijska zemljišča

Gradbeništvo Polimerni beton

Beton armiran z vlakni (PP, Najlon, PET)

izolacija (EPS)

V obdobju gradnje: emisija produkta v vodo, tla po rušenju objektov v

okolje (voda, tla)

Drugo Pohištvo/mehke igrače (npr,

ekspandiran PS)

Trdni odpadki

Lepila in tesnila ni dokazov, da ostane oblika delcev (trdni odpadki)
Nafta in plin (vrtalne tekočine,

flokulant)

Nenamerni izpusti v morskem (ali kopenskem) okolju

…IN POTENCIALNIM UČINKOM NA OKOLJE



Vir: EC, 2017

KATEGORIJA PODKATEGORIJA EMISIJSKE POTI
Farmacija Farmacevtski izdelki (dodatek v

formulacijah zdravil, nadzorovano

sproščanje, nanokapsule)

Neposreden človeški vnos oz. odpadna voda, če ni raztopljeno

Zobni polimeri za polnjenje votlin,

tesnila, zobne proteze, abrazivi v

zobnem laku

Neposreden človeški vnos, odpadna voda

Čiščenje odpadnih voda Flokulacijsko sredstvo, odvodnjavanje

odplak

Skozi kanalizacijo na kmetijska zemljišča

Gradbeništvo Polimerni beton

Beton armiran z vlakni (PP,

Najlon, PET)

izolacija (EPS)

V obdobju gradnje: emisija produkta v vodo, tla po rušenju

objektov v okolje (voda, tla)

Drugo Pohištvo/mehke igrače (npr,

ekspandiran PS)

Trdni odpadki

Lepila in tesnila ni dokazov, da ostane oblika delcev (trdni odpadki)
Nafta in plin (vrtalne tekočine,

flokulant)

Nenamerni izpusti v morskem (ali kopenskem) okolju

…IN POTENCIALNIM UČINKOM NA OKOLJE



Vir: EC, 2017

KATEGORIJA PODKATEGORIJA EMISIJSKE POTI
Farmacija Farmacevtski izdelki (dodatek v

formulacijah zdravil, nadzorovano
sproščanje, nanokapsule)

Neposreden človeški vnos oz. odpadna voda, če ni raztopljeno

Zobni polimeri za polnjenje votlin,
tesnila, zobne proteze, abrazivi v
zobnem laku

Neposreden človeški vnos, odpadna voda

Čiščenje odpadnih voda Flokulacijsko sredstvo, odvodnjavanje
odplak

Skozi kanalizacijo na kmetijska zemljišča

Gradbeništvo Polimerni beton
Beton armiran z vlakni (PP, Najlon, PET)
izolacija (EPS)

V obdobju gradnje: emisija produkta v vodo, tla po rušenju objektov v
okolje (voda, tla)

Drugo Pohištvo/mehke igrače
(npr, ekspandiran PS)

Trdni odpadki

Lepila in tesnila ni dokazov, da ostane oblika delcev (trdni odpadki)

Nafta in plin (vrtalne tekočine,
flokulant)

Nenamerni izpusti v morskem (ali kopenskem) okolju

…IN POTENCIALNIM UČINKOM NA OKOLJE



Pojdite na www.menti.com in uporabite kodo 9186 571

Katera kategorija se ti zdi najbolj kritična glede količine 
MP?

VSEBNOST in VNOS V OKOLJE



… v kakšnih količinah?
KATEGORIJA PODKATEGORIJA Količina MP v EU (t/leto)
Izdelki za osebno nego in kozmetika Rinse off 714

Leave on 540 – 1.120
Detergenti 190 - 200
Barve/premazi/črnila Gradbene barve na vodni osnovi 220

drugo 22.000 – 38.000
Abrazivi Peskanje 1.000 – 5.000

Vir: EC, 2017



I. IZDELKI ZA OSEBNO NEGO

2015: 714 t MP (namensko dodano) v EU

2012 - 2015: 82% zmanjšanje uporabe mikrokroglic v
kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego za izpiranje
(piling in čiščenje)

2012 – 2017: že 97,6% zmanjšanje

Vir: EC, 2017, Cosmetic Europe

‘rinse-off’



I. IZDELKI ZA OSEBNO NEGO

MP opravlja funkcije drgnjenja, čiščenja in pilinga (Cosmetic
Europe)

Primeri širše definicije mikroplastike:

širši spekter funkcij, odvisno od vrste polimera, velikosti in
oblike sestavine ter narave izdelka, v katerem se uporablja
(Leslie in sod., 2014)

Vir: EC, 2017, Cosmetic Europe



širok spekter funkcij:
regulatorji viskoznosti, emulgatorji, tvorci filmov, sredstva za motnost, veziva

tekočih absorbentov, sredstva za povečanje prostornine, učinek "optičnega

zamegljevanja" (npr. gube), bleščice, nega kože, pilingi, abrazivi, ustna nega, kot je

poliranje zob, gelanti v lepilih za proteze, za nadzorovano časovno sproščanje

različne aktivne sestavine, dostava dišav, vitaminov, olj, vlažilnih sredstev,

repelenti, sončni filtri in številne druge aktivne sestavine, ki podaljšujejo rok

uporabnosti z zadrževanjem razgradljivih snovi, aktivne sestavine v matriksu

poroznih delcev

I. IZDELKI ZA OSEBNO NEGO

Vir: EC, 2017, Cosmetic Europe



I. IZDELKI ZA OSEBNO NEGO

… mnogi od teh izdelkov in polimerov morda ne predstavljajo mikroplastike, ki
prispeva k problematiki/nastanku morskih (plastičnih) odpadkov, ampak so
lahko primeri sintetičnih polimerov, ki se širše uporabljajo.

Vir: EC, 2017, Cosmetic Europe



Produkt Količina MP

(v tonah)

Količina MP

(v tonah)

Tip MP (polimer, oblika, velikost)

IZDELKI ZA NEGO IN ČIŠČENJE KOŽE

Čistila za roke (profesionalna) 440.07 440.07 PU, sferični, 200-1250 μm

Pilingi za stopala 127.3 126.1 PE, sferični/kroglice/nepravilni, <1 mm

0.7 celuluzni acetat, nepravilni, 300 - 400 μm

0.485 polilaktična kislina, sferični/nepravilni, < 315 μm

Pilingi za obraz 74.4 72.95 PE; sferični/kroglice/jajčaste/nepravilni, < 1 mm

1.33 polilaktična kislina, sferični/kroglice/nepravilni, < 315 μm

0.1 celuluzni acetat, nepravilne oblike, 300 - 400 μm

Maske za obraz 42.1 42.1 PE, jajčasti/sferični, < 1 mm

Geli za prhanje telesa 11.6 11.6 PE, sferični/kroglice, <450 μm

Izdelki za čiščenje obraza 10.5 9.34 PE, sferični/kroglice/jajčasti/nepravilni, <1 mm

1.13 Najlon-11, sferični, 150 μm

Izdelki za nego stopal 1.01 1.01 PE, sferični, < 1 mm

Trda mila 0.046 0.046 PE, ni podatkov

IZDELKI ZA NEGO LAS (IZPIRANJE)

Šamponi 7.02 7.02 PE, jajčasti/šestkotni, <315 μm

SKUPAJ 714.0

Vir: EC, 2017, Cosmetic Europe



Pojdite na www.menti.com in uporabite kodo 7318 9068

Se še spomnite…
Kolikšen delež primarne MP v morju predstavlja MP iz 

izdelkov za osebno nego?



Raziskava: PE v Ljubljani

cca 1 kg mikrokroglic

VISOKA AFINITETA PE DO
AKTIVENGA BLATA =
52 % mikrokroglic ujetih v
aktivno blato

Kalcíkova in sod., 2017



Kaj pa vodotopni polimeri?

Water-soluble polymers (WSP)

UPORABA: izdelki za osebno nego in kozmetika, barve, premazi, lepila, pralna
sredstva, farmacevtski produkti

TIPI: poliakrilamid (PAM), polietilen imid (PEI), polietilen glikol (PEG), polivinil pirolidon
(PVP), poliakrilna kislina (PAA), polivinil alkohol (PVA) …

Vir: Rozman & Kalčikova, 2021



Beat the Microbead
https://www.beatthemicrobead.org/

PLASTIC SOUP FOUNDATION https://www.plasticsoupfoundation.org/en/

2012 …

2015: seznam 67 MP sestavin (mikrokroglic)

danes: več kot 500 MP sestavin

https://www.beatthemicrobead.org/
https://www.plasticsoupfoundation.org/en/


Kategorije izdelkov:
RDEČ SEZNAM PE, PP, PA, PMMA, najlon, PU, karbomeri,

kopolimeri akrilata …

Trenutno 571 MP substanc (4.2.2022)

ORANŽEN SEZNAM “skeptična MP“: poloksameri, PEGi, PPGi
in nekateri tipi polikvaternija, nekateri
polimeri brez ogljika, vodotopni in tekoči
polimeri.

ZELEN SEZNAM /
(a ne vsi produkti iste blagovne znamke)

„ZERO“ SEZNAM /

Vir: https://www.beatthemicrobead.org/, 2022 

https://www.beatthemicrobead.org/product-results/

https://www.beatthemicrobead.org/
https://www.beatthemicrobead.org/product-results/


PEG = POLETILENGLIKOL
PEG = produkt kondenziranega etilen oksida in vode

= gosta in lepljiva tekočina, sestavljena iz najpogostejše oblike plastike, polietilen (PE) v
kombinaciji z glikolom

Več derivatov – več funkcij

Različne molekulske mase (npr. PEG-8, PEG.11, PEG-32,…)

Različne kombinacije (npr. PEG-100 stearat, PEG-7 trimetilopropan,..)

HIDROFILNOST – omogoča boljši vstop (npr. skozi kožo) – „penetration enhancing effect“



PEG = POLETILENGLIKOL
FUNKCIJE v KOZMETIKI:

✓EMULGATORJI

✓MEHČALCI

✓VLAŽILCI

✓ANTISTATIČNA SREDSTVA

✓POVRŠINSKO AKTIVNE SNOVI

✓TOPILA

✓SREDSTVA ZA URAVNAVANJE VISKOZNOSTI



PEG = POLETILENGLIKOL
Vprašanja in dvomi

ZDRAVJE?  Toksikološke študije: draži kožo

mild irritant, minimal dermal irritation (npr. Jang in sod., 2015)

OKOLJE? Postopki etoksilacije, nizka biološka razgradljivost PEG…

nečistoče, ki jih najdemo v različnih PEG spojinah:

etilen oksid; 1,4-dioksan; policiklične aromatske spojine; težke kovine (svinec, železo, 
kobalt, nikelj, kadmij in arzen)

ETILEN OKSID = zelo strupen v majhnih odmerkih (kancerogenost)

1,4-DIOKSAN (C4H8O2)= kancerogen, iritant, poškodbe CŽS



SKUPAJ 30485 33293 9,2%
nega telesa 6099 6880 12,8%

nega obraza 6730 7191 6,8%
nega las 6410 6921 8,0%

februar 2022
VSI 33532
RDEČ 14773 44,1%
ORANŽEN 17656 52,7%
ZELEN 7934 23,7%
ZERO 4264 12,7%





Izberi poljubni izdelek v kopalnici.
Najdeš kakšno MP sestavino?

https://padlet.com/anjabubik/tt6aynlgat4ilkni

https://padlet.com/anjabubik/tt6aynlgat4ilkni


Raziskava VŠVO

200 zobnih past (162 za odrasle + 38 otroških)

52% je vsebovalo sintetične polimere

30 blagovnih znamk – 13 brez, 10 kritičnih

Polietilen glikol (PEG) v 66% zobnih past



Raziskava VŠVO
11%

18%

PEG/PPG 116-66 Copolymer, PEG – 12, PVP

Polysorbate 80, Carbomer

Polysorbate 80,Carbomer

Polysorbate 80, Carbomer

PEG – 8, Carbomer

PEG – 8, Carbomer

PEG – 8, Carbomer

PEG – 8, Carbomer

PEG – 8, Carbomer

Carbomer

Polysorbate 80, Carbomer

karbomer = poliakrilat (PA)



ZOBNE PASTE (2019)

POLIMER ŠT. ZOBNIH 

PAST

% ZOBNIH 

PAST
PEG - 6 36 28,8 %
PEG – 32 23 18,4 %
PEG - 12 14 11,2 %
Carbomer 10 8 %

PEG – 3 Tallow Aminopropylamine 7 5,6 %

PVM/MA Copolymer 7 5,6 %
Polysorbate 80 6 4,8 %
PEG – 8 5 4 %
Poloxamer 407 5 4 %

PEG – 40 Hydrogenated Castor Oil 4 3,2 %

PEG – 30 Glyceryl Stearate 3 2,4 %

PEG – 60 Hydrogenated Castor oil 1 0,8 %

PEG – 40 Stearate 1 0,8 %

PEG – 30 Glyceryl Stearate 1 0,8 %

PEG/PPG 116-66 Copolymer 1 0,8 %

PVP 1 0,8 %

Raziskava VŠVO



Raziskava VŠVO



Pojdite na www.menti.com in uporabite kodo 1959 1829

Ste vedeli, da se MP lahko nahaja v zobnih pastah?



IZZIV SKUPINE

Kateri polimeri so prisotni in kako pogosto?
Zaključite s kritičnim mnenjem glede vsebnosti MP v vaši izbrani kategoriji (zobnih pastah).

https://padlet.com/anjabubik/k3zoz4073bj4e8y9

https://padlet.com/anjabubik/k3zoz4073bj4e8y9


190 – 200 t/leto 

II. DETERGENTI/ČISTILA

Kategorija Količina MP
(t/leto)

Delež
izdelkov z MP

Tip MP (polimer, oblika, velikost)

Čistilo za trde površine
(čistilo za steklokeramiko)

126 / PU, fini prah ≤600µm
(ocena: tudi do 4.9% w/w)

Čistila za stranišče 12 9,5% Poliester/poliamid, akril, PMMA, PET
bleščice

Čistilo za nerjaveče jeklo 3,5 / PU, ≤600µm
Drugo
(čistila za pečice, odstranjevalci
madežev iz perila)

0,05 100% Modifikatorji reologije

Kopalniška čistila na osnovi kislin / / PE, 200-320 µm

Vir: EC, 2017, Cosmetic Europe



II. DETERGENTI/ČISTILA

Kategorija Tip MP (polimer, oblika,
velikost)

FUNKCIJA MP

Čistilo za trde površine
(čistilo za
steklokeramiko)

PU, fini prah ≤600µm
(ocena: tudi do 4.9% w/w)

čistilno/abrazivno sredstvo

Čistila za stranišče Poliester/poliamid,
akril, PMMA, PET
bleščice

boljša povezanost, struktura,
estetika

Čistilo za nerjavno jeklo PU, ≤600µm abrazivno sredstvo
Drugo
(čistila za pečice,
odstranjevalci madežev
iz perila)

Modifikatorji reologije zgoščevanje (viskoznost)
produkta/izdelka

Kopalniška čistila na
osnovi kislin

PE, 200-320 µm abrazivno sredstvo

Vir: EC, 2017, Cosmetic Europe





III. PREMAZI/BARVE/ČRNILA

GRADBENE BARVE NA VODNI OSNOVI
MORSKE BARVE IN PREMAZI
PROTIZDRSNI PRAH IN TONERJI ZA TISKALNIKE

NA JPOGOSTEJE
• akrilni polimer s premerom 5-80 μm
• vlakna iz poliamida ali poliakrilonitrila dolžine 4-50 mm in premera

10 μm.
• stiren-akrilatnega kopolimera približno 2-10 μm.



III. PREMAZI/BARVE/ČRNILA

Ocena (za EU): 25 % barv za morske aplikacije (cca 14 000 ton) in 25
% barv v gradbeništvu, za zgradbe in ceste (cca 870 000 ton)
sestavljajo polimeri



FUNKCIJA:

zagotavljanje površinskih učinkov (kot so učinki matiranja) ali ojačenje barve;

zmanjšanje gostote barv;

pigment distančnikov iz titanovega oksida;

izboljšanje trdote in zagotavljanje večje vzdržljivosti in odpornosti na praske;

nanašanje strukture (za ta nanos se uporabljajo predvsem voski);

zagotavljanje "pop-up" učinkov;

zagotavljanje bleščečih učinkov (podobne aplikacije v kozmetiki in črnilih za
tekstil).

III. PREMAZI/BARVE/ČRNILA



2018: EC --> ECHA

2019: ECHA --> predlog

Sprejem omejitev --> 2022?

CILJ= v 20 letih po uvedbi omejitev preprečiti izpust
500 000 ton mikroplastike.

Postopno opuščanje uporabe mikroplastike
Pot do učinkovite omejitve v EU namerno dodane mikroplastike



ALTERNATIVE?
voski: čebelji vosek, vosek riževih otrobov, vosek jojobe.

škrob iz koruze, tapioke in karnaube;

morske alge;

silicijev dioksid;

glina;

orehove ali mandljeve lupine (prah);

celuloza;

sladkor;

makova semena;

…



ALTERNATIVE?

V KOZMETIKI IN IZDELKIH ZA OSEBNO NEGO:

Organske alternative: orehova lupina, lupine in koščice marelic,
kakavova zrna in lupine orehov

Se biološko razgradijo v večini okolij, se že desetletja uporabljajo v kozmetičnih
izdelkih in so dobro uveljavljena na trgu.

Silicijev dioksid (SiO2, kremen): uporablja se predvsem zaradi svoje
inertne, nestrupene narave; majhna verjetnost alergijskih reakcij



IZZIV SKUPINE

Kateri polimeri so prisotni in kako pogosto?
Zaključite s kritičnim mnenjem glede vsebnosti MP v vaši izbrani kategoriji (zobnih pastah).

https://padlet.com/anjabubik/k3zoz4073bj4e8y9

https://padlet.com/anjabubik/k3zoz4073bj4e8y9

