
10 fakti, mida peaksite teadma
autohooldustoodetest 
1. Enne, kui ostate autohoolduseks 
kemikaali, mõelge, äkki saate hakkama ka 
ilma selleta. 

2. Autohooldustooted võivad sisaldada 
tervisele ja keskkonnale ohtlikke 
kemikaale, mis põhjustavad erinevaid 
nahaprobleeme, ärritavad kopse ja nahka 
või tekitavad püsivaid tervisekahjustusi (nt 
vähk, allergia, kroonilised haigused).

3. Lugege alati läbi tootesildid ja uurige 
koostisaineid. Kasutage tooteid alati 
vastavalt kasutusjuhendile. 

4. Peamised keemilised komponendid, mida 
võib autohooldustoodetest leida, on 
lahustid, pindaktiivsed ained, happed, 
alused ja mitmesugused lisandid nagu 
säilitusained, lõhnained jms. 

5. Väga levinud kemikaalid autohoolduses 
on orgaanilised lahustid, mida kasutatakse 
värvide vedeldamiseks või puhastusvahen-
dites. Lahustid on näiteks mineraalõlide 
destillaadid (erinevad bensiini fraktsio-
onid), tolüeen, ksüleen, erinevad alkoholid 
jt. 

6. Esmased mürgituse sümptomid, mis 
tekivad lahustitega töötamisel, on väsimus, 
peavalu ja iiveldus. Pikaajalise tugeva 
mürgituse puhul võib täheldada mõju 
kesknärvisüsteemile. Lahustid võivad 
põhjustada hormoonsüsteemi häired ja 
suurendada kasvajate tekke riski.

7. Otsige selliseid tooteid, mis ei sisalda 
orgaanilisi lahusteid ehk lenduvaid 
orgaanilisi ühendeid. Lenduvate orgaan-
iliste ühendite (LOÜ) sisaldus näidatakse 
toote pakendil protsentides (%) toote 
massist ja see protsent peaks olema 
võimalikult väike. 

8. Madala teadlikkuse tõttu kasutatakse 
sageli pesemisel liialt kontsentreeritud 
ning keskkonnale, inimesele ja sõidukile 
ohtlikke aineid sisaldavaid pesuvahendeid. 

9. Ohtlikke pindaktiivseid aineid (sulfaadid) 
sisaldavad pesuvahendid on võimalik 
asendada vähem ohtlike puhastustarvi-
kutega, samaaegselt töö efektiivsust 
langetamata.

10. Eelistage selliseid tooteid, kus 
sünteetilised pindaktiivsed pesuained on 
asendatud looduslikku päritolu ainetega, 
näiteks tensiididega, mida saadakse 
kookosõlist ja puuviljasuhkrutest.
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Näpunäiteid säästlikuks
autohoolduseks

Peske autot veega ja pesušvammiga – see säästab 
keskkonda ja on enamasti täiesti piisav. Maanteemustuse 
leotamiseks kasutage šampoonivee lahust. 

Säästate veidi vett, kui jätate auto vihma ajal välja.

Plekkide eemaldamiseks roolil ja konsoolil piisab 
soodavee lahusest. Pühkige puhta niiske lapiga puhtaks.

Proovige mikrofiiberlappi, see ei nõua keemilisi pesuaineid 
ning puhastab erinevaid pindu väga hästi, eriti klaasi. 

Vältige õhuvärskendajaid salongis – need sisaldavad palju 
võimalikke allergeene ja neil ei ole funktsionaalset mõju. 

Sõites avage aknad mõneks minutiks ja laske 
õhul autos ringi käia.

Kui otsustate kasutada autohooldustooteid, lugege hoolikalt 
pakendil olevat kasutusjuhendit. Tihtipeale sisaldavad 
sellised tooted ärritavaid aineid, mis nõuavad isiku-
kaitsevahendite kasutamist.

Valige looduskeskkonda võimalikult säästvad hooldus-
vahendid. Uurige, kas on saadaval ohutumaid auto-
hooldustooteid, mis sisaldavad vähem ohtlikke kemikaale 
või ei sisalda neid üldse. 

Tooted peaksid olema bioloogiliselt kergesti lagunevad ja 
sisaldama võimalikult vähe kahjulikke lahusteid. Paljud poed 
pakuvad tooteid, kus pindaktiivsed pesuained on loodusliku 
päritoluga – ekstraktide või õlidega erinevatelt taimedelt.

Otsige kauplustest ökomärgisega tooteid. 
Enamasti on neil Põhjamaade ökomärgis 
(„Nordic Swan“) või Euroopa Liidu 
ökomärgis („Eco flower“).
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