Svanemærkede
babyprodukter
med tekstil

Hvad er Svanemærket?
Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Mærket gør det enkelt for dig at vælge blandt de miljømæssigt
bedste produkter og serviceydelser.
Målet med Svanemærket er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor ser Svanemærket på hele
produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.
Miljømærkning Danmark har ansvaret for Svanemærket i Danmark. Vi kontrollerer og certificerer svanemærkede
produkter og serviceydelser. Gennem dokumentation og kontrol sikrer vi, at Svanemærkets strenge krav bliver
overholdt.

Svanemærket - bedst for baby
Vi bliver alle sammen udsat for kemiske stoffer i vores hverdag, og små børn er særligt følsomme, blandt andet fordi
de har sart hud og et immunforsvar, som ikke er færdigudviklet. Derfor er det vigtigt at beskytte dem mod unødig
påvirkning af kemikalier, ikke mindst når det gælder mange af de produkter med tekstil og fyldstoffer, som helt små
børn er i nærkontakt med i længere tid ad gangen. Svanemærket på en barnevogn, ammepude, rejseseng eller
babyjogger betyder, at den lever op til skrappe miljø- og kemikaliekrav. På ecolabel.dk kan du se alle de produkter til
babyer og børn, som kan svanemærkes.

Svanemærkede babyprodukter med tekstil:
• Lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav til kemikalier i tekstilet. Der er bl.a. forbud mod anvendelse af stoffer,
der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade vores reproduktionsevne. Der er ligeledes forbud mod
halogenerede flammehæmmere, fluorstoffer og nanopartikler.
• Lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav til fyldmaterialer, metal, gummi og plast.
• Indeholder kun bomuld, der lever op til skrappe pesticidkrav. Enten er mindst 50 % økologisk bomuld, mens resten
opfylder et pesticidkrav – ellers er 100 % IPM-bomuld, som efterlever standarder for begrænset pesticidforbrug.
• Er sikkerheds- og kvalitetstestet.

Bedre for miljøet. Bedre for dig.
Når du vælger produkter med Svanemærket, gør du en forskel:
•
•
•
•

Du skåner natur og miljø
Du passer på dig selv og dine nærmeste
Du sparer på jordens ressourcer
Du viser omtanke for fremtidens klima
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Svanemærket står for:
… skrappe miljøkrav – i alle relevante faser af produktets livscyklus
Svanemærket ser på helheden og forbrugets samlede miljøbelastning. Netop helhedsbetragtningen er styrken ved
Svanemærket. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i
vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter bliver fastsat. Det er vigtigt for at kunne mindske det samlede
aftryk på miljø og klima. Der stilles ikke kun miljøkrav, men også krav til produktegenskaber for at sikre kvalitet og
holdbarhed. Det er vigtigt, for når et produkt holder længe, begrænser vi miljøbelastningen fra ny produktion og
affaldshåndtering.
… skrappe krav til kemikalier – til gavn for miljøet og din sundhed
Svanemærket stiller skrappe krav til kemikalier. Det er godt for din sundhed og for de mennesker, der fremstiller
produkterne, men det betyder også alverden for vores miljø og vores fremtid.
... stramning af krav – for at skabe bæredygtig udvikling
Kravene til svanemærkede produkter og serviceydelser bliver regelmæssigt evalueret og skærpet på baggrund af
den nyeste viden og udviklingen i markedet. Når kravene er revideret, skal producenterne dokumentere, at de nye
krav er opfyldt, ellers mister de retten til at bruge mærket. Når du vælger svanemærkede produkter, er du derfor
med til at drive produktudviklingen i en bæredygtig retning.
... certificering og kontrol - så du kan være tryg

Bedre for miljøet. Bedre for dig.

Svanemærket tryksag, 5041 0968

Før et produkt eller en serviceydelse må bære Svanemærket, er der en omfattende certificeringsproces.
Her sikrer dokumentation og kontrol, at alle krav er opfyldt.

Miljømærkning Danmark, Fonden Dansk Standard • Göteborg Plads 1 • 2150 Nordhavn
Tel.: 72 30 04 50 • info@ecolabel.dk • www.ecolabel.dk •
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