Fremgangsmåden ved produkt
certificering og mærkning i henhold til
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til mærkning af produkter med
"CONFIDENCE IN TEXTILES"”- Testet for sundhedsskadelige stoffer efter STANDARD 100 by OEKO-TEX® ".

Produktionsog produktoplysninger

Virksomheden udfylder oplysningsskema om produktionen trin for
trin og om de benyttede råmaterialer og hjælpemidler (kemikalier/farvestoffer).
Som bilag til dokumentation vedlægges datablade over de enkelte
kemikalier og farvestofproducenternes oplysninger om de enkelte
farvestoffer. Henvisninger til farvestoffernes CI.-nummer og
recepter for indfarvninger vedlægges.
Oplysninger, der af farveri betragtes som fortrolige, kan efter aftale
med ansøger sendes direkte fra farveri til Teknologisk Institut,
Tekstil.
For konfektionerede artikler gives oplysning om samtlige materialer
(metervarer, for, indlægsmaterialer, sytråd og alle typer af tilbehør).
Kopi af eventuelle OEKO-TEX® certifikater for råvarer eller tilbehørsmaterialer kan indgå i dokumentationen.

Forpligtigelse

Virksomheden underskriver en forpligtigelseserklæring om, at givne
oplysninger er korrekte og at enhver teknisk ændring (herunder også
ændret leverandør) straks vil blive meddelt Teknologisk Institut,
Tekstil.
Ansøgningen med oplysningsskema og forpligtigelseserklæring med
underskrift returneres til Teknologisk Institut, Tekstil, sammen med
prøver af de omhandlede tekstilvarer i principielt samtlige forekommende farver.
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Behandling af
ansøgning

Teknologisk Institut, Tekstil, tildeler ansøgningen et projektnummer
og gennemgår de modtagne produkt- og produktionsoplysninger. På
basis heraf foretages en umiddelbar vurdering af produktets mulighed for at kunne opfylde OEKO-TEX® kravene, ligesom art og
mængde af prøvemateriale og omfanget af nødvendige prøvninger
til typeprøvning af produktet fastlægges.
Teknologisk Institut, Tekstil, kan herefter udarbejde et tilbud med
omkostningsoverslag, som kan meddeles til ansøger.

Typeprøvning

Efter modtagelse af ansøgers accept og prøvematerialet iværksættes
de egentlige typeprøvninger af den omhandlede tekstilvare.

Kvalitetssikringsbesøg

Ved behandlingen af en ny certificering for en virksomhed, der ikke
i forvejen har andre OEKO-TEX® certifikater, foretager
Teknologisk Institut, Tekstil, et kvalitetssikringsbesøg på
virksomheden.
Det er et krav fra OEKO-TEX® Association, at besøget
gennemføres inden eller evt. kort tid efter første certifikat udstedes.

Rapport

Prøvningsrapport over de udførte typeprøvninger udgør bilag 1 til en
rapport om behandlingen af ansøgningen. Rapport med bilag
udfærdiges af Teknologisk Institut, Tekstil og sendes til ansøger.

Overensstemmelses-erklæring

Hvis kravene i den relevante STANDARD 100 by OEKO-TEX®
produktklasse er opfyldte, får ansøger samtidig tilsendt en overensstemmelses-erklæring (konformitets-erklæring), der efter udfyldelse og underskrift returneres til Teknologisk Institut, Tekstil.
Denne erklæring er en bekræftelse af, at produktionen af den omhandlede tekstilvare sker under betryggende kvalitetsstyring, således
at den løbende produktion sikres at være ensartet og svarende til den
typeprøvede tekstilvare.

Certifikatudstedelse og
efterfølgende
procedurer

Efter modtagelse af ansøgers overensstemmelses-erklæring udsteder
Teknologisk Institut, Tekstil, et OEKO-TEX® produktcertifikat til
den ansøgende virksomhed med tilladelse til mærkning gældende
for det omfattede produkt eller produktgruppe.
-Udstedelse af certifikat med mærkningstilladelse er gældende i 1 år.
-Certificeringen kan efter ansøgning forlænges 1 år ad gangen.
-Ønskede tekniske ændringer vil kun være omfattet, hvis de ansøges
og derefter umiddelbart eller efter undersøgelse kan godkendes.
-Kvalitetssikringsbesøg foretages mindst hvert 3. år.
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Omkostninger

Arbejdet med gennemgang af ansøgningsskemaets oplysninger og
eventuel assistance i forbindelse med udfyldelse af skema og besøg
(herunder kvalitetssikringsbesøg) hos ansøger faktureres efter tidsforbrug med Teknologisk Institut, Tekstils til enhver tid gældende
timesats for konsulenter med tillæg af eventuelle rejseudlæg.
Honorar for behandling af ansøgningen omfatter såvel prøvninger
som sagsbehandling. Det anslåede beløb herfor kan udregnes før
typeprøvningen påbegyndes.
Muliggør ansøgningen og prøvningen, at den ansøgende virksomhed
for de omfattede tekstilvarer kan få certifikat med mærkningstilladelse, kan dette udstedes af Teknologisk Institut, Tekstil, mod at
indehaver af mærkningstilladelsen betaler en årlig licens.
Certifikatlicens for et år faktureres til en pris på 1200 CHF med den
aktuelle valutakurs fastsat af Nationalbanken på faktureringstidspunktet, hvortil lægges moms. Dette skyldes, at vi afregner
overfor OEKO-TEX® sekretariatet i Zürich i schweizerfranc.
Teknologisk Institut, Tekstil, kan udstede certifikater på dansk,
engelsk og tysk.
Udgifterne til kvalitetssikringsbesøg og de dermed forbundne rejseudgifter, afholdes af indehaver af mærkningstilladelsen.
Udgifter til mærkater, etiketter og eventuelle brochurer afholdes af
indehaver af mærkningstilladelsen.

Audit-besøg fra
international
OEKO-TEX®
Association

Hvis der ved et eventuelt kontrolbesøg af en auditor fra OEKOTEX® Association skulle vise sig forhold, der er i modstrid med de
oplysninger, der er givet ved ansøgning om certificering, eller hvis
de certificerede artikler ikke opfylder STANDARD 100 by OEKOTEX® kravene, vil certifikatet og mærkningstilladelsen blive
trukket tilbage, indtil forholdene er bragt i orden.

og de
eventuelle
omkostninger

Dette medfører også, at udgifterne til foreningens auditbesøg, test og
ny licens (hvis certificeringen evt. senere kan aktiveres igen) skal
betales af certifikatindehaveren.
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Etiketter og
mærkater

Teknologisk Institut, Tekstil, kan som det certificerende institut
levere pdf-eller png-filer til certifikatindehaver af OEKO-TEX®
mærket med certificeringsnummeret og DTI som institutnavn.
Mærket kan leveres både i dansk og andre sprogudgaver.
Endvidere kan man hos: label@prinzip-e.de købe forskellige
elektroniske typer af OEKO-TEX® mærket. Bestillings ark på
engelsk kan hentes på her på www.okotex.dk under publikationer.
Mærkning bør ved markedsføring i Danmark ske med benyttelse af
dansksproget mærke.
Med henblik på eksport – kan mærkning ske med mærke med tekst
på tysk, engelsk, fransk, hollandsk/flamsk, spansk, portugisisk, italiensk, græsk, ungarsk, svensk, norsk, finsk, polsk, russisk, ukrainsk,
tjekkisk, slovensk, slovakisk, kroatisk, rumænsk, bulgarsk, tyrkisk,
arabisk, kinesisk, indonesisk, vietnamesisk, koreansk og japansk.
Tekst ved
supplerende
markedsføring
til mærket

Markedsføringstekst over for forbrugere i Danmark bør følge
Forbrugerombudsmandens tilkendegivelser, dvs.:
Mærkningen må ikke omtales som miljømærkning eller økologisk
tekstil-mærkning, men derimod som en sundhedsmærkning for
tekstiler.
Betegnelsen Øko-Tex bør ikke anvendes, i stedet skal benyttes
OEKO-TEX®.
(Se også: Fakta ark Retningslinjer for markedsføring og mærkning
af OEKO-TEX® certificerede varer, der kan hentes på
www.okotex.dk

STANDARD 100
by OEKO-TEX®

STANDARD 100 by OEKO-TEX® indeholder de generelle
betingelser for certificering og tilladelse til at anvende OEKOTEX® mærket.
Endvidere indeholder standarden kravene til de enkelte varetyper
(4 produktklasser I-IV).
STANDARD 100 by OEKO-TEX® foreligger i en dansk/engelskudgave samt i en række andre sprogkombinationer.
STANDARD 100 by OEKO-TEX® med dansk tekst kan hentes på
hjemmeside: www.okotex.dk. Samme sted ligger Testing
Procedures på engelsk/tysk.
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STANDARD 100 by OEKO-TEX® i andre sprogkombinationer kan
hentes på OEKO-TEX® Associations internationale hjemmeside:
www.OEKO-TEX.comForespørgsler

Spørgsmål om OEKO-TEX® -mærkningen kan rettes til:
Teknologisk Institut
Tekstil / OEKO-TEX®
Gregersensvej
2630 Taastrup
Hovedreception tel.: 7220 2000
E-post: textile@teknologisk.dk

Eller til nedenstående kontaktpersoner:
Jørgen Nielsen
E-mail: jorn@teknologisk.dk
Telefon: +45 7220 3251
Anette Werner
E-Mail: aws@teknologisk.dk
Telefon +45 7220 2407
Line Dahl
E-mail: ldkr@teknologisk.dk
Telefon: +45 7220 2284
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