Markedsføring og mærkning af OEKO-TEX® certificerede varer
OEKO-TEX® 100-certificeringen kan
omtales som en
produktsundhedscertificering.

Teknologisk Institut (Danish Technological Intitute DTI) er
medlem af den internationale OEKO-TEX® Forening og
godkendt til at foretage OEKO-TEX® certificeringer. Som
illustration af ”Confidence in textiles” mærket er her vist
DTIs demonstrationsmærke.

Varer, der er OEKO-TEX® 100-certificerede,
har tilladelse til at bære OEKO-TEX® 100mærket:
” CONFIDENCE IN TEXTILES - Testet
for sundhedsskadelige stoffer efter
STANDARD 100 by OEKO-TEX® – cert.
nr. xxxxx + institutnavn”
eller andre sprogversioner af mærket end den
danske (kan være aktuelt ved eksport).

Betingelser for brug og omtale af OEKO-TEX® mærkning og certificering
Ved omtale af en OEKO-TEX® 100-certificering eller ved brug af STANDARD 100 by
OEKO-TEX® mærket gælder det, at:
 Betingelserne i STANDARD 100 by OEKO-TEX®, pkt. 5 Mærkning, skal være
opfyldt. Hovedprincipperne er omtalt på næste side.
 OEKO-TEX® mærket er et beskyttet varemærke og misbrug af varemærket eller dele af
mærket kan føre til retsforfølgelse.

Betingelser ved markedsføring over for forbrugere i Danmark


I Danmark bør desuden Forbrugerombudsmandens synspunkter være tilgodeset. Det
indebærer følgende:
 mærkningen skal være på dansk.
 kun den nugældende OEKO-TEX®-version af mærket må anvendes.
 mærkningen må kun omtales og annonceres over for forbrugere som en
sundhedsmærkning for tekstiler og relaterede varetyper.
 mærkningen må ikke omtales eller annonceres som en miljømærkning eller en
mærkning af økologiske tekstiler.
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Hovedprincipper for brug og omtale af OEKO-TEX®-mærkning eller
certificering i henhold til STANDARD 100 by OEKO-TEX®.


OEKO-TEX® mærket må kun bruges til varer, der er certificerede. Der skal altså
foreligge et gyldigt certifikat, der omfatter den vare, der ønskes mærket.



Det er varen som helhed, der skal være certificeret, for at den må mærkes eller omtales
som OEKO-TEX® certificeret.



OEKO-TEX® mærket kan være isyet eller anbragt på hængeetiket eller emballage.
Hvis der benyttes isyet mærke, skal etiket med det indvævede eller påtrykte OEKOTEX® mærke i sig selv også opfylde STANDARD 100 by OEKO-TEX® kravene, dvs.
samme krav som resten af varen opfylder. Det kan f.eks. gøres ved brug af etiketter fra
et etiketfirma, der leverer OEKO-TEX® certificerede etiketter.



Der må ikke ændres i OEKO-TEX®-mærket, heller ikke i teksten i mærket.
Certificeringsnummer og institutnavn skal altid være med på mærket – det gælder
også i kataloger, annoncer og lignende omtaler.



Ved omtale og markedsføring af OEKO-TEX® certificerede produkter er det ikke
tilstrækkeligt kun at skrive, at varen er OEKO-TEX eller, at det er en OEKO-TEX
certificeret vare. Det certificeringsnummer og institutnavn, som gælder for varen, skal
fremgå tydeligt, helst ved brug af varens OEKO-TEX®-mærke (det danske mærke
bruges i Danmark). Kun undtagelsesvis gives oplysningerne som tekst.

Annonceringsmærke
Forretninger, postordrefirmaer og varehuse, der annoncerer mange forskellige OEKO-TEX®
mærkede varer med hyppigt skiftende certificeringsnumre, kan vælge at få udstedt et OEKOTEX® annonceringscertifikat med deres eget, faste annonceringscertifikatnummer og
institutnavn.

Gengivelse af mærket
Teknologisk Institut, Tekstil, kan - for de certificeringer vi har foretaget - levere pdf- eller pngfiler af OEKO-TEX® mærket til certifikatindehaverne. Filerne kan leveres i flere forskellige
sprogversioner af mærket. Disse kan også hentes på hjemmesiden: www.OEKO-TEX.com.
Hvor de findes bag login.
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Mærkets farver skal være som i STANDARD 100 by OEKO-TEX®, pkt.5.4 Mærkningstyper:

Hvis mærket af specielle grunde kun kan fremstilles af 2 farver skal dette ske i dichromatisk
gengivelse, såfremt dette undtagelsesvis sker skal ovenstående gråskala bruges som erstatning
af de ovenfor listede farver:
Brug af gråskala kan dog kun ske efter tilladelse fra det certificerende institut.
Elektroniske filer i forskellige formater af alle sprogversioner af OEKO-TEX® mærket kan
bestilles hos firmaet Prinzip E GmbH, e-post: label@prinzip-e.de

Spørgsmål om OEKO-TEX®- mærkningen kan rettes til:
Teknologisk Institut
Tekstil
OEKO-TEX®-certificeringen
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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