
Ceļvedis “zaļākai”  
auto kopšanai



Lai mašīna vienmēr spīd un laistās – tas ir 
katra autovadītāja sapnis. Taču pirms ķeries 
pie auto kopšanas, uzzini, kā to izdarīt, 
taupot resursus un nenodarot kaitējumu 
sev un videi. 

Kā kaitē videi 
• Piesārņo ūdeņus. Mazgājot auto ar 

ziepēm vai tam paredzētajiem šampūniem 
savā piemājas pagalmā, mazgāšanas/
skalošanas ūdeņi nonāk augsnē un 
gruntsūdeņos, bet ar notekas sistēmu 
tie var sasniegt arī tuvējās ūdenstilpes, 
dārzus u.c. teritorijas, tās piesārņojot. 
Daudzu auto mazgāšanas līdzekļu sastāvs 
var kaitēt vai pat nonāvēt dažādus ūdens 
iemītniekus, uzkrāties zivīs, pasliktināt 
ūdens kvalitāti.

• Patērē daudz ūdens. Lietojot auto 
šampūnu, tā noskalošanai ir nepieciešams 
diezgan liels ūdens daudzums. Dažās 
valstīs ir pieejami speciāli pašapkalpošanās 
punkti, kur auto mazgāšanai iespējams 
izmantot otrreiz izmantojamo ūdeni, kas 
ir attīrīts vai savākts no lietusūdeņiem.

Kā kaitē veselībai
• Bīstamās vielas apdraud veselību. 

Galvenās bīstamās sastāvdaļas auto 
kopšanas produktos ir šķīdinātāji, 
virsmaktīvās vielas, skābes, sārmi un 
dažādu veidu piedevas. Visbiežāk lietotie 
šķīdinātāji auto kopšanas produktos ir 
minerāleļļas destilāti (nafta; smagās, vidējās 
un vieglās frakcijas), kas var saturēt tādas 
vielas, kuras izraisa vēzi un/vai gēnu 
mutācijas. Tāpat šie naftas šķīdinātāji 

var izraisīt smagus pulmonoloģiskus 
bojājumus un/ vai iekaisumus. Dažādu 
veidu spirti, kas ir auto kopšanas produktu 
sastāvā, var kairināt ādu un izraisīt smagus 
acu bojājumus. Savukārt izsmidzināmie 
līdzekļi satur alerģiskas un agresīvas 
vielas, kuras, regulāri ieelpotas, var 
izraisīt alerģiju, astmu. Atsevišķi līdzekļi, 
nonākot uz ādas, var izraisīt apdegumus, 
kontaktdermatītu un citas ādas problēmas. 
Vairums profesionālo līdzekļu vispār 
nedrīkst lietot bez aizsarglīdzekļiem 
– cimdiem, acu un mutes aizsargiem.

• Veido ķīmisko kokteili. Lai gan auto 
kopšana varbūt nav nozīmīgākais kaitīgo 
vielu avots mūsu ikdienā, tomēr arī tā dod 
savu artavu, tā dēvētajam, “kokteiļefektam” 
- neskaitāmu ķīmisko vielu iedarbībai, 
kam esam pakļauti ik dienas. Šobrīd vēl 
nav pietiekami izpētīts, kā tas ietekmē 
cilvēku veselību, taču daudzi zinātnieki 
ir pārliecināti - nepārtraukts “ķīmiskais 
stress” novājina cilvēku imunitāti un tas 
ir viens no iemesliem strauji augošajam 
alerģiju skaitam mūsdienās.

Padomi „zaļākai”  
auto kopšanai
• Nepārspīlē ar auto ķīmiju, dažkārt pilnībā 

pietiek ar ūdeni un sūkli/lupatiņu. Tāpat 
padomā, vai tiešām tavam auto vajadzīgi 
neskaitāmi specializētie kopšanas līdzekļi. 

• Izmanto mikroškiedras lupatiņu, kas labi 
tīra dažādas (stikla, metāla u.c.) virsmas 
arī bez ķīmiskajiem līdzekļiem. 

• Lai taupītu ūdeni, izmanto pudeli ar 
izsmidzinātāju. Komplektā ar mikrošķiedras 
lupatiņu tas būs labs veids, kā, piemēram, 
notīrīt logus.



• Izvairies no auto kopšanas līdzekļiem, 
kuru sastāvā ir nano daļiņas – to ietekme 
uz veselību vēl nav izpētīta. 

• Ja šķiet, ka tikai ar ūdeni un lupatiņu 
neiztikt, labāk uztici savu auto 
profesionāļiem – no auto mazgātuvēm, 
netīrie ūdeņi nonāk attīrīšanas iekārtās 
un nepiesārņo vidi. 

• Lieto auto ķīmiju droši un taupīgi! Izlasi 
brīdinājumus un lietošanas noteikumus, 
parūpējies par aizsargcimdiem un acu 
aizsardzību. Ievēro ieteiktās devas.

• Mazgā auto lietus laikā - tā ietaupīsi ūdeni. 

• Izvāc no auto salona smaržīgos piekariņus. 
Tie neatsvaidzina gaisu, bet gluži pretēji 
– to sabojā, jo satur daudz alergēnu vielu. 
Labāk parūpējies, lai salona gaisa filtrs 
būtu darba kārtībā un neaizmirsti izvēdināt 
savu auto. 

• Lai novērstu nepatīkamu aromātu 
autosalonā, var atstāt atvērtā traukā 
sodu, tā uzsūks nepatīkamo aromātu, 
kā arī to sajaucot ar ūdeni var izmantot 
auto mazgāšanai.

Kā izvēlēties auto  
kopšanas produktus?
• Izvēlies auto kopšanas līdzekļus ar oficiālu 

ekomarķējumu, jo tajos ir mazāk bīstamo 
vielu, turklāt tie ir saudzīgāki arī pret vidi: 

• Tādi auto kopšanas līdzekļu ražotāji kā 
Eco touch, Nature’s Green magic, Ryko, 
Freedom Eco green auto clean, Washdrops, 
Ecover, Simple Green piedāvā produktus, 
kuros ir mazāk kaitīgo vielu. 

• Izvēloties produktus, pievērs uzmanību, 
lai to sastāvā nav šādas kaitīgās vielas:

 - fluorūdeņražskābe (angl. Hydrofluoric Acid)

 - amonija bifluorīds (angl. Ammonium 
Bifluoride)

 - nonilfenoletoksilāti (nonylphenol etoxylate) 

 - fosfāti (phosphates)

 - sintētiskās smaržvielas (fragrance, perfume)

 - formaldehīds (formaldehyde)

 - gaistošie organiskie savienojumi (GOS, 
norāda uz iepakojuma kā GOS saturs 
%) – galvenokārt šķīdinātāji, piem., 
spirti, toluols, ksilols, kā arī sintētiskās 
smaržvielas, kas var būt kaitīgas, tās 
regulāri ieelpojot. 

• Neizvēlies līdzekļus ar šiem bīstamības 
simboliem:

• Logu stiklu tīrīšanas šķīdumus labāk 
izvēlēties uz etanola nevis metanola 
bāzes (metanols ir ārkārtīgi indīgs, to 
norijot, kā arī kaitīgs videi) 

• Izvēlies auto mazgāšanas līdzekļus, uz 
kuriem norādīts, ka tie viegli bioloģiski 
noārdās. Ūdenī šādi produkti sadalās 
mazāk kaitīgās sastāvdaļās un nerada 
lieku piesārņojumu.

Domā zaļi un rīkojies atbildīgi! Mazgājot 
savu auto, neapdraudi apkārtējo vidi 
un cilvēku veselību!

Neatstāj aiz sevis ziepjainās peļķes vai 
lāmas pēc auto nomazgāšanas. Tās satur 
kaitīgas mazgāšanas līdzekļu atliekas un var 
vilināt izslāpušus dzīvniekus (mājdzīvniekus) 
padzerties no tām.
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Brošūra sagatavota un izdota projekta „Baltijas informēšanas kampaņa par bīstamajām vielām“ (BaltInfoHaz) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas 
Komisijas finanšu instruments LIFE+ (projekta Nr. LIFE 10 INF/EE/108). Baltijas Vides Forums uzņemas pilnu atbildību par šīs publikācijas 
saturu, un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. 


