OEKO-TEX ® Standard 100 szerinti vizsgálat és terméktanúsítás
Cél:
A védjegy garanciát ad arra, hogy a textil terméket humán-ökológiai szempontból
biztonságosan gyártották. Lehetővé teszi és megkönnyíti az üzleti kapcsolatokat azon gyártók
és nagykereskedők részére, amelyek az egészség szempontjából biztonságos
textiltermékeket szeretnének kínálni ügyfeleinknek. A „Bizalom a textíliában” jelölés
meggyőző érv azon vásárlók számára, akik nagy hangsúlyt fektetnek az egészség
szempontjából biztonságos textíliák beszerzésére

Ez a szolgáltatás különösen alkalmas:




Mindazon cégeknek, amelyek a gyártási lánc bármely fázisában textil nyersanyagot,
köztes- és végtermékeket, valamit textil kellékeket gyártanak, szerelnek össze vagy
árulnak.
Szerződéses nyomó- vagy kikészítő üzemeknek.

A vizsgálat és tanúsítás menete:






A tanúsítvány megszerzéséhez az ügyfél kérelmet nyújt be az OEKO-TEX® Szervezet
független vizsgáló intézetéhez (tanúsításra vagy meghosszabbításra) és megfelelő
mennyiségű mintát küld be a vizsgálatok elvégzéséhez.
A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:
o
A vizsgálni kívánt termék leírása
o
A textiltermék gyártásánál alkalmazott feldolgozási lépések leírása
o
Az alkalmazott színezékek és segédanyagok felsorolása
o
A kikészítésnél alkalmazott vegyszerek biztonsági adatlapja
o
A már tanúsított alapanyagok tanúsítványainak másolata
o
A jelentkező kötelezettségvállalási nyilatkozata
o
Arra vonatkozó jelzés, hogy a terméket az OEKO-TEX® honlapján
lévő beszállítói listában kívánják-e szerepeltetni
Laboratóriumi vizsgálatok, vagy a beszállítói tanúsítvány(ok) áttekintése

Az ügyfél előnyei:
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Az OEKO-TEX ® Standard 100 szerinti terméktanúsítás számos előnyt nyújt azon
textil- és ruházati iparban működő vállalatoknak, amelyek az egészség
szempontjából biztonságos termékeket szeretnének a vevőiknek kínálni.
A szabvány moduláris rendszere biztosítja, hogy a gyártás bármely fázisában
lévő textilterméket lehessen ellenőrizni és tanúsítani. Az ismételt ellenőrzés
elkerülhető a már tanúsított alapanyagok használatával.
A termék humánökológiai megfelelősége azokon a lépéseken múlik, amelyek a
gyártás során megváltoztatják a termék minőségét vagy kémiai összetételét. A
moduláris rendszer ez alapján lehetővé teszi a feldolgozási lánc végén álló
gyártóknak, hogy méltányos összegért tanúsíttathassák kollekciójukat.
A globálisan alkalmazott OEKO-TEX® feltételrendszer egységes követelményeket
biztosít a beszerzési és a szállítási feltételekre, így egyszerűsítve és gyorsítva az
információ-áramlást.
A teljes körű átláthatóság jelentősen növeli a termékbiztonságot, és időmegtakarítást eredményez, különösen azon cégek részére, amelyek rendkívül rövid
gyártási ciklussal, és kidolgozott belső minőségbiztosítási rendszerrel rendelkeznek.

A vizsgálati mintákkal szembeni követelmények:
Általános követelmény:
Új állapotú minták
Minimálisan szükséges mintamennyiség:

Szálak, fonalak: 150 g mintánként

Kelmék: 1,5 folyóméter mintánként

Kellékek: 50 g mindegyikből, színenként és felületkezelési fajtánként

Habok és matrac-anyagok emissziós vizsgálatra: 2 db 25x20 cm-es tömb a
legnagyobb gyártott vastagságban

Más minták emissziós vizsgálatra: 2 db 50x40 cm
A tanúsítási folyamat időtartama:
A teljes tanúsítási folyamat időtartama függ az adott terméktől valamint az
elvégzendő vizsgálatok mennyiségétől. A laboratóriumi vizsgálatok időtartama:
10-15 nap.
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A tanúsítvány érvényessége:
Az érvényességi idő 1 év. A tanúsítvány meghosszabbítására irányuló kérelmet
az érvényesség lejáratát megelőző 3 hónapon belül lehet benyújtani.

A tanúsítvány ellenőrzése:
A megfelelőségi nyilatkozat alapján a vállalat elfogadja, hogy az OEKO-TEX® Szervezet
jogosult ellenőrző vizsgálatokat tartani a tanúsítvány érvényességi idején belül a cég
OEKO-TEX® védjeggyel ellátott termékeinek körében, és a vállalat gyártóhelyein nem
bejelentett auditori látogatás keretében.

