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K Företagskrav, krav på slutprodukt
och förpackning
Del K 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

K1 Krav på produkt (Avsnitt 10.1-10.3)
Ange de funktionsegenskaper samt kravnivåer som gäller för
produkten/produktgruppen
Dimensionsstabilitet (Krympning)
40oC
60oC
Annan temperatur:
Ange utlovat värde:

(Längd, varp),

(Bredd, väft)

Antal tvättar:
Testmetod:
Färghärdighet mot tvätt
40oC

60oC

Ange utlovat värde:

Annan temperatur:
(Färgändring)

(Anfärgning)

Testmetod:
Färghärdighet mot vatten
Ange utlovat värde:
Testmetod:

(Färgändring)

(Anfärgning)

Textil 2012 – Ansökan Bra Miljöval

Färghärdighet mot gnidning (anfärgning)
Ange utlovat värde:

(våt),

(torr)

Testmetod:
Färghärdighet mot svett
Ange utlovat värde:

(pH 5,5)

(pH 8,0)

Testmetod:
Färghärdighet mot ljus
Ange utlovat värde:
Testmetod:
Annat:
Testmetod:

Testprotokoll som verifierar ovanstående funktionskrav bifogas.

Vattentvätt
Produkten/erna tål vattentvätt.
Tvättmärkningen tål vattentvätt.
Tvättråd till konsument
Information om tvätt- och skötselråd till kund bifogas.

pH
Produkten/erna bärs inte hudnära.
Produkten/erna bärs hudnära. Produkten/ernas pH ligger mellan 4,0-7,5.
Ange pH:
Testmetod:

Testprotokoll bifogas.
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K2 Förpackningsmaterial och etiketter (Avsnitt 10.4)
Varje enskild produkt märks med etikett
Flera produkter packas tillsammans, men de enskilda produkterna märks inte med
etikett.
Information om att kraven för Bra Miljöval uppfylls och hur Bra Miljöval får
marknadsföras bifogas i förpackningen. Gäller endast produkter som ska
vidareförädlas av annat företag.
Etikett
Består av:
Återvunnet material. Ange vilken typ:

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

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

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

Del F2.1 (Generellt förbjudna ämnen) bifogas.
Leverantör:
Typ av förpackning:

K3 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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K4 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 K
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

