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Svanen og Blomsten
Det nordiske miljømærke
Svanen og det europæiske
miljømærke Blomsten er
de to eneste officielt anerkendte miljømærker i Danmark. De administreres af
Miljømærkesekretariatet.

med enten Svanen eller
Blomsten, så er du sikker
på, at produktet belaster
miljøet mindst muligt, og at
der er taget hensyn til din
sundhed, samtidig med at
kvaliteten er høj.

Svanen og Blomsten gør
det nemt for dig at handle
miljørigtigt. Som forbruger
skal du blot lægge mærke
til, om et produkt er mærket

Miljømærkerne er en frivillig
ordning for virksomheder,
hvis produkter kan leve op
til mærkernes krav. Miljømærkerne findes i dag på

en lang række produkter og
serviceydelser, og der kommer løbende nye til.
Du kan læse meget mere
om Svanen og Blomsten på
www.ecolabel.dk. Her kan
du også finde alle de miljømærkede produkter og
læse om miljø og sundhed i
øvrigt.

Vælg din vaskemaskine

med omtanke
De fleste forbrugere ved, at det vaskepulver, vi vasker vores tøj i,
kan være belastende både for miljøet og vores egen sundhed.
Derfor anvender mange allerede nu miljøvenligt – og dermed i
mange tilfælde miljømærket – vaskepulver uden uønskede
tilsætningsstoffer.
Miljømærkesekretariatet
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Men de færreste er klar over, at også vaskemaskinen kan
miljømærkes med Svanen og Blomsten. En miljømærket vaskemaskine tager hensyn til forbrug af el og vand, støjniveau samt
anvendelsen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i materialer.
Derfor er en svane- eller blomstmærket vaskemaskine din garanti
for, at der er taget størst muligt hensyn til miljøet – og til mennesker.
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En miljømærket vaskemaskine
bruger mindre energi og vand
Der bliver anvendt store mængder
energi og vand, når vaskemaskinen er
i gang. Og i mange husholdninger
kører maskinen hver dag. En reduktion
af vand og energiforbrug vil således
ikke kun være en fordel for miljøet
– men også for pengepungen.
En miljømærket vaskemaskine skal
kunne energimærkes efter de bedste
klasser (A), og vandforbruget skal
holdes nede på et niveau, som kun de
bedste maskiner kan leve op til.

kan medføre et højt og generende
støjniveau. Vaskemaskinen er en af de
maskiner, der tit bidrager til støjniveauet – ikke mindst under centrifugering – men sådan behøver det ikke
at være. En miljømærket vaskemaskine
skal have et relativt lavt støjniveau i
forhold til andre maskiner på markedet.
Materialer med tanke på
miljø og sundhed

Støjniveauet er sænket

I en del af de materialer, der anvendes
til at fremstille vaskemaskiner, kan der
være tilsat miljø- og sundhedsskadelige
stoffer, som afgives til omgivelserne,
når vaskemaskinen er i gang, eller når
den bortskaffes.

En husholdning har i dag mange
maskiner i gang samtidig, og det

Men de materialer, en miljømærket
vaskemaskine er lavet af, udelukker

anvendelse af de værste miljø- og
sundhedsskadelige stoffer og tungmetaller. Eksempelvis må der ikke
være tilsat kadmium, bly, kviksølv
samt en række bromerede flammehæmmere eller blandinger, der anses
for kræftfremkaldende eller på anden
vis er sundhedsskadelige. Og så skal
vaskemaskinen være designet, så
minimum 75% af materialerne kan
genanvendes.

Uvildig kontrol af vaskemaskinen
Miljømærkerne Svanen og Blomsten
gør det nemt for dig at vælge en
vaskemaskine, der tager hensyn til
miljøet og til dig selv. Svanen og
Blomsten administreres af Miljømærkesekretariatet, der via uafhængig kontrol
er din garanti for, at vaskemaskinen er
blandt de mindst miljøbelastende og
sundhedsskadelige – samtidig med en
optimal vaskekvalitet.

Du får den samme vaskekvalitet
Dit tøj bliver mindst lige så rent i en
miljømærket vaskemaskine som i en
traditionel vaskemaskine af samme
kvalitet. Vaskemaskinen testes på både
funktion og kvalitet, så du er sikret, at
resultatet af den miljømærkede vask er
af høj standard.

På www.ecolabel.dk kan du se, hvilke
vaskemaskiner der er miljømærkede.

