
Euroopa Liit keelab dimetüülfumaraadi (DMF) kasutamise 
tarbekaupades 

 
 
Alates 1. maist 2009 jõustub Euroopa Komisjoni otsus nr 2009/251/EÜ, millega  
kohustatakse liikmesriike tagama, et dimetüülfumaraati sisaldavaid tooteid ei lastaks 
turule ega tehtaks turul kättesaadavaks. Juhul, kui sellised tooted on turul juba 
kättesaadavaks tehtud, tuleb need sealt kõrvaldada. 
 
Euroopa Komisjoni 17. märtsi 2009. a otsus nr 2009/251/EÜ keelustab dimetüülfumaraadi  
kasutamise Euroopa Liidu igapäevastes tarbekaupades, kuna see biotsiid võib kutsuda esile 
tõsiseid allergilisi reaktsioone. Esineda võivad tundlikel inimestel järgmised sümptomid: 
sügelus, ärritus, punetus ja põletus ning mõnel juhul ka raskekujulised hingamisteede 
vaevused.  
 

Vastavalt Euroopas kehtivale 
biotsiidialasele seadusandlusele on 
Euroopa Liidus juba keelatud kasutada  
toodete valmistamisel dimetüülfumaraati 
sisaldavaid biotsiide. Väljaspool Euroopa 
Liitu asuvad tootjad võivad siiski 
dimetüülfumaraati erinevate toodete 
töötlemisel kasutada (nt lisatud 
pakikestena toodete juurde) ja eksportida 
Euroopa Liitu.  
Vastuvõetud otsusega kaitstakse Euroopa 
Liidu tarbijaid imporditud toodetes 
sisalduva dimetüülfumaraadist tuleneva 
ohu eest samal viisil, nagu Euroopa Liidus 
valmistatud toodete puhulgi.

Hiinas toodetud mööbli kasutamisest tekkinud kontaktdermatiit

 
 Dimetüülfumaraadist tulenev oht 
 
Tootjad kasutavad dimetüülfumaraati biotsiidina kaitseks hallitusseene eest, mis võib 
nahkmööblit ja -jalanõusid niiskes kliimas ladustamise ja transportimise ajal kahjustada. 
Dimetüülfumaraat pakitakse väikestesse kottidesse, mis kinnitatakse mööbli sisse või 
lisatakse jalatsikarpidesse ning millest see eraldub ja imbub nahktootesse, kaitstes seda 
hallitusseene eest. Tihti on kirjutatud väikeste kotikeste peale “mouldproof”. 
Dimetüülfumaraat tungib läbi riiete tarbijate nahale ning võib põhjustada valulikku 
kontaktdermatiiti.  
 



Käesoleval ajal on juba üsna palju dimetüülfumaraati sisaldavaid nahktooteid Euroopa Liidu 
turult kõrvaldatud. Näiteks on kõrvaldatud järgmised dimetüülfumaraati sisaldavad 
nahkkingad ja –mööbel: 
 

   
 
 
Täpsemat informatsiooni käesolevaks hetkeks kõrvaldatud toodetest leiab Euroopa Komisjoni 
kiirteavitussüsteemist RAPEX sisestades otsingumootorisse sõna dimethylfumarate: 
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm 
 
Tervisekaitseinspektsiooni Keemia Kesklabor plaanib dimetüülfumaraadi määramist toodetest 
lähiajal, kuid praegu on võimalik tooteid testida dimetüülfumaraadi osas Hispaanias 
(http://www.consumo-inc.es/) või Saksamaal (http://www.tuv.com/de/index.html). 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Europa Press realases RAPID. Artikkel „Tarbijakaitse: EL keelustab dimetüülfumaraadi 
kasutamise sellistes laiatarbekaupades nagu diivanid ja kingad“  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/190&format=HTML&aged=0
&language=ET&guiLanguage=en 
 
2. Artikkel „Information on possible cases of contact dermatitis related to dimethylfumarate 
contained in Chinese products“ 
 
 
 
 
 


