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Synonyma a jiné názvy:
Formalin, Formalith, Formic aldehyde, Formol,
Methanal, Methyl aldehyde, Methylene glycol,
Methylene oxide, Morbicid, Karsan, Lysoform,
Oxymethan,
Oxymethylene,
Oxomethane,
Superlysoform, Veracur, BFV, FRM, FYDE, E 240
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Jde o výchozí produkt při výrobě plastických hmot
a pryskyřic, především fenolformaldehydových,
močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových (Umacoly, Umakarty, tmely OB, resoly,
bakelity, novolaky aj.). Jeho pryskyřice bývá
využívána jako pojidlo či izolační pěna.
Formaldehyd např. obroučky brýlí, rukojeti,
elektrosoučástky, telefonní sluchátka, aj. Používá
se při výrobě syntetické pryže a zpracování kůže.
Je přidáván do dezinfekčních prostředků , do mastí,
kloktadel, krčních pastilek a přípravků s taninem
(např. Gali Valerio, Sapocreme formalini, Panax
pasta, Urotropin, Desident spray); v technice bývá
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v lepidlech (škrobových), v řezných a chladicích
kapalinách, v suchém lihu (hexamethylentetramin),
čisticích prostředcích, ve fotograf. ustalovačích, v
apreturách textilu proti mačkání, v změkčovadlech,
v prostředcích ochrany rostlin a ničení škůdců. Jde
o v laboratorní praxi často používanou konzervační
látku. Vyskytuje se v šamponech, v čisticích a
lešticích prostředcích pro domácnost. Je li obsažen
v koncentraci vyšší než 0,05%, musí být na obalu
výrobku varování „obsahuje formaldehyd“.
Při tepelném ošetřování - např. žehlení - se může
uvolňovat do ovzduší. Kontaktní dermatitidu může
vyvolat i formaldehydem zamořený vzduch.
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Může vyvolat kožní onemocnění Erythema
multiforme like erupci.
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