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2012:IV

I Återanvända textila produkter Second hand och Re-design
Del I fylls i av Licenstagaren.
Licenstagaren ska bifoga efterfrågade certifikat, intyg och annan information.
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.
Namn på företag som söker licens
Namn på produkt/produktgrupp som berörs av nedanstående uppgifter

Sorteringskategorier
Damkläder
Herrkläder
Barnkläder
Sport- och fritidskläder
Hemtextil

Informationen gäller
Second hand
Re-design (endast omsömnad)
Re-design med Beredning

Produkter (Re-design)
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I1 Använda textila produkter (Avsnitt 1.2, 1.3, 8)
Textilerna har brukats av konsument (privatperson).
Textilerna har brukats av annan användare än konsument.
Ange typ av användare:
Ange typ av textilier:
Produktionsspill ingår.
Ange typ av produktionsspill:
För ansökan som gäller secondhandtextilier som säljs i butik
Inga textila produkter med ett identifierat innehåll av PVC (polyvinylklorid) finns i
butiken.
Textila produkter med ett identifierat innehåll av PVC (polyvinylklorid) har
placerats separerat från övriga second hand-produkter och marknadsförs inte som
Bra Miljöval.
För ansökan som gäller Re-design
I produktgruppen ingår nytillverkat textilt material märkt med:
Bra Miljöval

GOTS

I2 Miljömärkta tvätt- och fläckborttagningsmedel (Avsnitt 8.1.1)
Textilierna tvättas inte.
Tvättmedel som är miljömärkt används.
Handelsnamn:

Miljömärkning:

Inget fläckborttagningsmedel används på textilierna.
Fläckborttagningsmedel som är miljömärkt används.
Handelsnamn:

Miljömärkning:

Annan, ej miljömärkt, kemisk produkt används.
Handelsnamn:

Del F (Kemikalier) bifogas
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I3 Tillbehör m.m. för Re-design och Re-design med Beredning
(Avsnitt 1.3.1, 4)

Tidigare använda tillbehör ingår.
Inget av de använda tillbehör som ingår innehåller PVC.
Oanvända, äldre tillbehör, ej för kommersiellt bruk ingår.
Dokumentation som verifierar att kravet ovan uppfylls bifogas.
Oanvända tillbehör av metall eller/och läder kommer inte att placeras nära
huden.
Nytillverkade tillbehör ingår.
Stoppningsmaterial ingår.

Del D (Annat material, ej fibrer) bifogas.
Materialskikt som t. ex. film, filmtransfertryck ingår.

Del D3.1 (Syntetiska polymerer) bifogas.

I4 Re-design med Beredning (Avsnitt 1.3.2, 5, 6, 7.2)
Tryckning ingår i beredningen

Del H (Tryckning på produkt) bifogas
Färgning ingår i beredningen.
Färgningen utförs småskaligt i hushållstvättmaskin ansluten till kommunalt
avlopp.
Färgningen utförs storskaligt i industritvättmaskin.

Del L (Avloppsvatten) bifogas.
Del F (Kemikalier) bifogas för textilkemikalier/färger som används vid

färgningsprocesserna.

Slutbehandling/ar ingår i beredningen.
Ange vilken/vilka:

Del F (Kemikalier) bifogas för textilkemikalier som används vid slutbehandlingen.
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Nedan ska kontaktuppgifterna för den produktionsenhet som utför beredningen fyllas
i. När flera produktionsenheter utför olika processteg, ska licenstagaren tillhandahålla
de kompletterande kontaktuppgifterna separat samt ange vilket steg som berörd
enhet utför.
Företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Land

Webbplats

E-post

Telefon vxl

Kontaktperson

Befattning

E-post

Telefon

Företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Land

Webbplats

E-post

Telefon vxl

Kontaktperson

Befattning

E-post

Telefon

Fax

Fax
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I5 Förpackningsmaterial och etiketter (Avsnitt 10.4)
Varje enskild produkt märks med etikett.
Inga enskilda produkter märks med etikett, utan istället exponeras de med
skyltmaterial i butik (endast möjligt för second hand).
Produkterna exponeras på annat sätt:
Etikett
Består av:
Återvunnet material. Ange vilken typ:

Dokumentation som verifierar ovanstående bifogas.
Annat material. Ange vilket:

Del F2.1 (Generellt förbjudna ämnen) bifogas.
Förpackning
Består av återvunnet material. Ange vilken typ:

Dokumentation som verifierar ovanstående bifogas.
Består av nyproducerat material
Polyeten (PE)
Polypropen (PP)
Polyetentereftalat (PET)
Likvärdig plast som ovan. Ange vilken:
Annat material. Ange vilket:
Leverantör:
Typ av förpackning:

Del F2.1 (Generellt förbjudna ämnen) bifogas.

I6 Etiska och sociala krav (Avsnitt 11.1)
En beskrivning över hur företaget som licenstagare och de produktionsenheter
som är kopplade till ansökan uppfyller och kontrollerar kravet på etisk produktion
bifogas.
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I7 Miljö- och transportpolicy (Avsnitt 11.2)
Miljöledningssystem/miljöpolicy
Licenstagaren är certifierad enligt ISO 14000. Certifikat bifogas.
Licenstagaren är certifierad enligt EMAS. Certifikat bifogas.
Licenstagaren har en av företagsledningen godkänd miljöpolicy, som bifogas
ansökan.
Godstransporter och tjänsteresor
Licenstagarens transportpolicy eller motsvarande beskrivande dokument bifogas.
Licenstagaren har minst ett miljömål för att minska miljöpåverkan från sina
godstransporter och tjänsteresor. En beskrivning över detta bifogas.

Kontaktperson hos Licenstagaren verifierar nedan att informationen lämnad i Del I
gäller för angiven produkt/produktgrupp.
Datum och underskrift av kontaktperson

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

