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F2.1 Generellt förbjudna ämnen
Det företag som söker licens för Bra Miljöval ska innan Del F2.1 sänds till tillverkaren
av materialet/en ange sitt företagsnamn samt namn på den produkt/produktgrupp
som berörs av nedanstående uppgifter.
Namn på företag som söker licens
Namn på produkt/produktgrupp som berörs av nedanstående uppgifter

Del F2.1 fylls i av tillverkaren av materialet/en.
På begäran från Naturskyddsföreningen ska tillverkaren vara beredd att lämna
dokumentation som verifierar de uppgifter som angivits i denna Del F2.1.
Material som ingår i den licensierade produkten/produktgruppen måste uppfylla de
krav som ställs i kriterierna för Bra Miljöval Textil 2012.
Avsnittsanvisningar refererar till kriteriedokumentet.
Material som uppfyller kraven som ställs i kriterierna för Bra Miljöval Textil 2012 får
listas och intygas i samma dokument (Del F2.1) med möjlighet att bifoga verifikat.

F2.1.1 Information om material
Materialets/materialens handelsnamn.
Namngiven, daterad och undertecknad bilaga kan bifogas.

Leverantör
Tillverkare

Inga ämnen som är upptagna på REACH kandidatlista över särskilt farliga ämnen
ingår i materialet/en.
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F2.1.2 Förbjudna ämnen (Avsnitt 5.1.1)
Frånvaro av förbjudna ämnen i materialet
Nedanstående ämnen får inte ingå i materialet, kunna avges eller ha använts vid
tillverkningen. Genom en markering i rutorna intygas att kravet uppfylls.
Dokumentation som verifierar detta bifogas.
APEOer, Alkylfenoletoxilater1
Aromatiska lösningsmedel1
Bensen, toluen och xylen1
DHTDMAC, DSDMAC, DTDMAC (kvartenära ammoniumföreningar)
Ftalater
Halogenerade organiska föreningar2
Hypoklorit eller andra klorbaserade blekmedel
Kortkedjiga aldehyder, med upp till 6 kolatomer såsom acetaldehyd, formaldehyd3
och glyoxal
Metallföroreningar av bly (Pb) 1
Metallföroreningar av kadmium (Cd) 4
Organiska tennföreningar
PAH, Polyaromatiska kolväten1
Per- polyfluorerade organiska föreningar
PVC, Polyvinylklorid
1

Oekotex 100 klass I och II accepteras som verifikat
Oekotex 100 klass I accepteras som verifikat för klorerade fenoler, klass I och II för klorerade bensener och toluener
3
Oekotex 100 klass I accepteras som verifikat för formaldehyd
4
Oekotex 100 klass I accepteras som verifikat
2
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Ansvarig hos tillverkaren verifierar nedan att informationen lämnad i Del F2.1 gäller
för angivet/na material.
Datum och underskrift av ansvarig hos tillverkaren

Namnförtydligande
Titel
Telefon
E-post

Den ifyllda blanketten med underskrift kan scannas och skickas per e-post till:
textil@naturskyddsforeningen.se
Alternativt per brev till:
Naturskyddsföreningen
Bra Miljöval Textil
Första Långgatan 28B
413 27 Göteborg

