Vælg dine møbler med omtanke
Det vigtigste for hvor meget et møbel forurener er holdbarheden – altså hvor længe
det varer, før møblet ender som storskrald. Størstedelen af miljøbelastningen stammer
nemlig fra de ressourcer og råmaterialer, der er brugt i produktionen og på fabrikken.
Så jo længere tid man bruger et møbel – jo mindre belaster det miljøet.

Kvalitet er vigtig
En af forudsætningerne for at et møbel får et langt liv er naturligvis, at det ikke” falder
fra hinanden”. Derfor bliver svanemærkede møbler målt på styrke, sikkerhed, stabilitet,
og om det kan tåle slid. Disse egenskaber er testet ud fra internationale testmetoder.
Desuden er der krav til, at et møbel skal kunne repareres, når det indeholder glas og
spejle. Et svanemærket møbel giver derfor gode forudsætninger for, at man kan beholde sit møbel længe og dermed belaste miljøet mindre.

Genbrug er godt
Genbrug er godt. Ikke kun når det gælder møblet samlet set, men også når det gælder
de primære materialer, der indgår i møblet.
Derfor stiller Svanen krav til, at en vis andel af de primære materialer skal være genbrug, f.eks.:
• 50% af aluminium skal stamme fra skrot
• 20% af andre metaller skal også være genbrug
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• 50% af plasten skal være genbrugsplast
Desuden stiller Svanen krav til, at møblet kan skilles ad, når det engang skal skrottes,
sådan at materialerne kan genbruges evt. i nye møbler.
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Fakta

Skrappe krav til kemikalier

Blomsten og Svanen

I fremstillingen af et møbel tillader Svanemærket ikke brug af såkaldt klassificerede
miljø- eller sundhedsfarlige stoffer.

Det europæiske miljømærke EU Blomsten og
det nordiske miljømærke
Svanen er Danmarks
officielle miljømærker.

Derfor har Svanen f.eks. forbud mod:
• Blødgørere/ftalater, tungmetaller og såkaldt halogenerede flammehæmmere i
plast og tekstiler.
Og stiller skrappe krav til:
• Opløsningsmidler i lakker og lim.

Krav til træ
Træ indgår i rigtig mange af de møbler vi omgiver os med både derhjemme og på kontoret. Derfor stiller Svanemærket krav om, at der er dokumentation for at træet ikke er
fældet ulovligt, og at det kan spores, hvor træet stammer fra.
Desuden er der krav til, at:

Miljømærkning Danmark
har ansvaret for de to
mærker.
EU Blomsten og Svanen
hjælper dig med at vælge
miljørigtige varer. Er et
produkt mærket med enten
Blomsten eller Svanen, er
du sikker på:
• at det lever op til skrappe
miljøkrav

• minimum 70% af træsorter som gran, fyr, birk og tropisk træ skal komme fra
certificeret bæredygtigt skovbrug

• at der er taget hensyn til
sundheden

• minimum 50% certificeret for andet træ.

• at kvaliteten er god

Godt indeklima
Nye møbler kan have stor betydning for indeklimaet. Derfor stiller Svanemærket også
krav til afdampning af skadelige stoffer.
For eksempel:
• lavt udslip af formaldehyd fra træplader
• grænser for brug af flygtige organiske forbindeler ved overfladebehandling
• forbud mod brug af biocider ved overfladebehandling af møblet

Uvildig kontrol
Svanemærket gør det nemt for dig at vælge møbler, hvor der er sat skrappe miljøkrav,
taget hensyn til sundheden, og at de er i en god kvalitet. Miljømærkning Danmark har
ansvaret for Svanen i Danmark og kontrollerer, at produkterne lever op til Svanemærkets krav.

Svanemærkede børnemøbler
Børnemøbler mærket med Svanen lever op til samme skrappe krav til miljø, sundhed,
styrke, sikkerhed, stabilitet og kvalitet som andre svanemærkede møbler.
Der er f.eks. skrappe krav til de lakker og lime, der anvendes i produktionen, og til
afdampning af formaldehyd ved de anvendte træplader. Så dit barn ikke bliver udsat for
unødvendige stoffer, hverken ved indånding eller hvis barnet sutter på møblet.
Svanemærkede børnemøbler er ligeledes testet på et uafhængigt testinstitut og er derfor din garanti for sikkerhed og styrke i forhold til de knubs, det måtte blive udsat for. Så
når børnemøblet er blevet for småt, ja så kan man med god samvittighed bytte det væk
– eller gemme det til en lillebor eller lillesøster.
På www.ecolabel.dk kan du læse mere om miljømærkede produkter og se, hvilke møbler der er miljømærkede.

Du kan læse meget mere
om EU Blomsten og Svanen
på www.ecolabel.dk. Her
kan du bl.a. finde alle de
miljømærkede produkter
og få gode råd om grønne
indkøb.

