Naturskyddsföreningen | Bra Miljöval

Bra Miljöval Textil
Information om märkning
2012-04-01

Denna information om märkning av textila produkter är tillsammans med ”Bra
Miljöval Förlaga Användning av märket Bra Miljöval” bilagor till Bra Miljöval
Licensvillkor. Reglerna för märkets och märkningsprofilernas användning utgörs
av dessa bilagor och Bra Miljöval Licensvillkor Textil Allmänna villkor och
Särskilda villkor.
Vid köptillfället ska det vara tydligt för kunden att en produkt är märkt med Bra
Miljöval. Detta ska ske med en synlig etikett eller motsvarande, på eller i produkten som säljs till slutanvändaren. Undantag görs för second hand-produkter, där
istället skyltmaterial i anslutningen till produkterna kan användas.
Vid försäljning mellan företag, där flera likadana produkter med licens packats
tillsammans, får istället för en etikett i varje enskild produkt, information om
Bra Miljöval läggas i den gemensamma förpackningen. Vid vidareförsäljning till
slutanvändaren ska dock den enskilda produkten vara märkt med Bra Miljöval på
synlig etikett eller motsvarande.
Material avsett för information om märkningen Bra Miljöval ska licenstagaren
sända till Naturskyddsföreningen för godkännande.
I den skriftliga informationen till kunden ska logotypen för Bra Miljöval finnas
med samt märkningsprofilen för Bra Miljöval Textil.
Logotyper kan laddas ned från Naturskyddsföreningens webbsida.
För att sprida kännedomen om Bra Miljöval och att det är Naturskyddsföreningen
som står bakom denna miljömärkning, ser vi gärna att denna koppling exponeras
på licenstagarens hemsida och i informationsmaterial.
I skriftlig information kan hänvisning till Naturskyddsföreningens webb göras för
att kunden ska kunna ta del av ytterligare information om miljömärkningen Bra
Miljöval Textil.
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Exempel på hur logotypen för Bra Miljöval kombineras
med märkningsprofiler för det textila innehållet

Second hand
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Re-design

Framtagning av märkningsprofiler
Märkningsprofiler i form av fyllda, färgade cirklar ska användas för samtliga textila produkter som märks med Bra Miljöval, med möjlighet till undantag för Second hand och
Re-design.
Bra Miljöval kan inte sökas för enbart fiberinnehåll eller beredning. För Re-design kan
delen om beredning vara aktuell t.ex. om materialet färgas på eller får ett tryckmotiv.
Märkningsprofilen för Bra Miljöval Textil utgörs antingen av en cirkel alternativt av två
cirklar som kombineras.
Cirklarna är helt fyllda med färg i grönt eller svart samt kan helt eller delvis vara mörkare
eller ljusare. Den mörkare färgen visar att kraven för klass I uppfylls och den ljusare visar
att klass II nås. Information om färgkoder för de mörka färgerna finns i bilagan ”Bra Miljöval Förlaga Användning av märket Bra Miljöval”. De ljusa färgerna har samma färgkod som
de mörka, men har tonats ned till 50 %.
Cirkeln ska kommunicera till slutanvändaren att oavsett klass, så utgör den märkta
produkten ett bra alternativ ur miljösynpunkt.

Bra Miljöval Second hand
Second hand för textil märks med logotyp tillsammans med eller utan en fylld
cirkel följt av ”Second hand” och kan endast bestå av klass I.

Second hand

Bra Miljöval Re-design,
Bra Miljöval Re-design med Beredning
Re-design märks med logotyp tillsammans med antingen en fylld cirkel följt av ”Redesign” eller i kombination med en cirkel följt av ”Beredning”. Endast beredningsdelen kan bestå av två klasser. Re-Design utan beredning kan märkas utan cirkel.

Re-design

Ingår vidareförädling i form av beredning som en del av den re-designade textila
produkten, ska märkningsprofilen innehålla ”Beredning”. Information om hur
denna tas fram finns längre fram i detta dokument.
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Bra Miljöval Fiber och Beredning
Nyproducerade textila produkter märks med logotyp tillsammans med två fyllda
cirklar följda av ”Fiber” respektive ”Beredning”. Båda kan bestå helt eller delvis av
klass I och klass II.

En fiber som inte uppfyller samtliga krav ställda på nivån för klass I, blir i sin helhet klassad som II.
Innehåller produkten flera typer av fibrer eller fibrer av klass I + II, räknas viktsprocenten ut för respektive andel. Det är dessa delar som procentuellt markeras i
märkningsprofilen.
För en produkt som består av flera textila delar, bidrar delarna procentuellt till den
slutliga märkningen av fiberinnehållet.
Beredningsprocesserna indelas i tre delar
- Förbehandling
- Färgning och tryckning
- Slutbehandling inklusive beläggning och laminering
I förbehandlingen förbereds det textila materialet för efterföljande processer. I
denna del ingår bland annat blekning för att få materialet vitt.
Ska materialet ha färg, kan detta ske genom färgning och/eller tryckning, annars
går det direkt vidare till slutbehandling.
De flesta textila material som säljs till konsument genomgår någon typ av slutbehandling. Det kan vara alltifrån en enkel kemisk behandling som ger en mjukgörande effekt till mer komplicerade behandlingar i flera processteg.
I märkningsprofilen för Bra Miljöval Textil representerar varje tredjedel av cirkeln
för ”Beredning” en av beredningsprocesserna: förbehandling, färgning/tryckning
eller slutbehandling. Om någon av delarna gör ett eller flera avsteg från klass I, blir
denna specifika del klassad som II. Övriga delar berörs inte.
För en produkt som består av flera textila delar gäller samma regler som för om
den endast bestod av en del d.v.s. ett avsteg från klass I vid beredning ger delen
klass II.
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Exempel på märkningsprofiler för olika produkter
Vit mjukbehandlad T-shirt
100 % ekologisk bomull:
Förbehandling: 			
Ingen färg: 			
Slutbehandling: 		

Klass I
Klass I
Klass I
Klass I

Vit mjukbehandlad T-shirt med plaggtryck
100 % ekologisk bomull:
Klass I
Förbehandling: 			
Klass I
Tryckning: 			
Klass II
Slutbehandling:			Klass I

Färgad, skrynkelfribehandlad skjorta
50 % ekologisk bomull: 		
Klass I
50 % bomull BCI:		
Klass II
Förbehandling, varpklister (II): Klass II
Färgning: 			
Klass I
Slutbehandling:			Klass I
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Skrynkelfribehandlad skjorta bestående av 3 tyger

Tyg 1 (50 viktsprocent)
100% ekologisk bomull:
Klass I
Förbehandling: 			
Klass I
Färgning: 			
Klass I
Slutbehandling:			Klass I

Tyg 2 (40 viktsprocent)
50 % ekologisk bomull: 		
Klass I
50 % bomull BCI: 		
Klass II
Förbehandling: 			
Klass I
Färgning: 			
Klass I
Slutbehandling:			Klass I

Tyg 3 (10 viktsprocent)
100 % ekologisk bomull:
Klass I
Förbehandling:			Klass II
(återvinning av natronlut 50 %)
Ingen färg: 			
Klass I
Slutbehandling:			Klass I

Slutgiltig märkningsprofil för skjorta av 3 tyger
Fiber:
Ekologisk bomull: 50% + 40/2% + 10% = 80% Klass I
Bomull BCI: 40/2 % = 20%			
Klass II
Beredning:
Förbehandling 					Klass II
Färgning 					Klass I
Slutbehandling 					Klass I
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