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STANDARD 100 by OEKO-TEX® NE GİBİ FAYDALAR SUNUYOR?

FAYDALAR

Ürünlerinizi, zararlı maddelere karşı test edilen 
tekstil ürünleri açısından dünyanın en prestijli ve 
en çok kullanılan etiketlerinden biriyle etiketli-
yorsunuz ve böylece tüketiciyi korumak için ürün 
sorumluluğunuzu belgeliyorsunuz. Dünya gene-
linde bulunan OEKO-TEX® enstitüleri tarafından 
gerçekleştirilen bağımsız değerlendirme prosesi 
malzemeleriniz ve ürünleriniz için oldukça güç-
lü, güven sağlayıcı önlemler sunuyor. STANDARD 
100 sertifikası size sık sık iş ilişkileri kurma fırsatı 

tanır, çünkü STANDARD 100 by OEKO-TEX® kri-
terleri perakende zincirleri, mağazalar, üreticiler, 
vb. açısından kaynak tercihi koşullarının temelini 
oluşturur. 
Dünya çapında 14.000‘den fazla şirketten oluşan 
bir ağa dahil olarak, tekstil zinciri boyunca ham-
madde ve iş ortakları seçmenizi kolaylaştırıyor. 
Böylelikle STANDARD 100 by OEKO-TEX® e göre 
sertifikasyon, operasyonel kalite güvenceniz için 
önemli bir destek sağlar. 

Tekstil sertifikalandırmasında on yıllara dayanan tecrübesi ile OEKO-TEX® farklı ürünleri de sertifikalandırır:

Kişisel koruyucu 
donanım (KKD)

Tekstil ile 
bağlantılı 
ürünler

Çocuk ve bebek 
ürünleri

Genetiği değiştirilmemiş 
 

pamuklu tekstiller

www.oeko-tex.com

@OEKO_TEX_Int /company/oeko-tex-international

ZARARLI MADDELERE KARŞI 
TEST EDİLMİŞ TEKSTİL 
ÜRÜNLERİ İÇİN ETİKET

Bizi takip edin /oekotex
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DÜNYA GENELİNDE TÜKETİCİLER İÇİN ETKİN KORUMA.

AMAÇ

Zararlı maddelere karşı test edilmiş
Avrupa gibi pazarlardaki yasal gereklilikler katı 
olduğu için satılan tekstil ürünlerinin sağlığa 
zararsız olduğuna dair başka bir açıklamanın ge-
rekli olmadığı düşünülür. Fakat zararlı kimyasalların 
tespit edilmesi nedeniyle tekstil ürünlerinin şikayet 
vakaları ve geri çağırma işlemleri sık sık söz konusu 
olmaktadır. 

STANDARD 100 by OEKO-TEX®  sertifikasyonu, test 
edilmiş tekstil ürünlerinde yasal uygunluk sağlar. 
Ayrıca, STANDARD 100 onaylı bir ürünün zararlı 
maddelere karşı güvenilir bir şekilde test edildiğini 
tasdik eder.

Şirketler için kalite güvence
Bilimsel temelli kriterler ve tarafsız laboratuvar 
testleri sayesinde, tekstil zincirindeki şirketlere, 
ulaşmayı hedefledikleri, insan ekolojisine uygun 
ürün güvenliğinin sağlanmasında hedef odaklı de-
stek sunulmaktadır. Sertifika birçok şirkete gerekli 
teslimat koşullarına uygunluğun kanıtı olarak hiz-
met vermektedir.

MODÜLER SİSTEM.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®'İN 4 ÜRÜN SINIFI.

DETAYLAR

STANDARD 100 by OEKO-TEX® uyarınca 
gerçekleştirilen ürün sertifikasyonu modülerdir. 
Tekstil ürünleri, aksesuar üretimi dahil olmak üzere 

işlemin herhangi bir aşamasında test edilebilir ve 
onaylanabilir. Ön sertifikaların tanınması, sonraki ser-
tifikalar için test maliyetlerinden tasarruf sağlayabilir.

Zararlı maddelere ilişkin OEKO-TEX® testleri her 
zaman tekstil ürünleri ve malzemelerinin kullanım 
amacını temel alır. Bir ürünün cilt ile teması ne  

kadar yoğunsa ve cilt ne kadar hassassa, insan eko-
lojik gereklilikleri de o kadar katı olmalıdır.

ÜRÜN SINIFI 1 
3 yaşa kadar bebekler ve küçük 
çocuklar için ürünler (bebek 
giysileri, yatak çarşafları, havlular, 
bebek bezleri, hijyen ürünleri vb.) 

ÜRÜN SINIFI 2 
Cilde doğrudan temas eden 
ürünler (iç çamaşırları, yatak çarşafları, 
tişörtler, uzun çoraplar, vb.)

ÜRÜN SINIFI 3 
Cilde doğrudan temas 
etmeyen ürünler (ceketler, 
montlar, vb.)

ÜRÜN SINIFI 4
Ev tekstili ürünleri (perdeler, 
masa örtüleri, döşemelik vb.)

Hazır konfeksiyon ürünleriHam maddeler, elyaflar, filamentler

Tekstil ve tekstil dışı aksesuarlarHam ve işlenmiş iplikler

Ham ve işlenmiş kumaşlar

SERTİFİKASYON
STANDARD 100 SERTİFİKASI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR:

SERTİFİKASYON BAŞVURUSU. 
Başvuru formunun doldurulması 
ve numunelerin teslimi

BAŞVURUNUN ONAYLANMASI. 
Başvurunun ve numunelerin 
onaylanması

TANIMLAMA & ANALİZ. 
Test ve analiz kriterlerinin 
tanımı, özgün analiz planının 
geliştirilmesi, numunelerin  
test edilmesi

YERİNDE ZİYARET. 
Fabrikanın incelenmesi ve 
değerlendirilmesi (sertifi- 
kasyondan önce veya kısa 
bir süre sonra)

RAPOR. 
Detaylı test raporunun 
teslim edilmesi

SERTİFİKA. 
1 yıl geçerli sertifikanın 
düzenlenmesi

Sertifika numarası & 
sorumlu enstitü

Logo

Taahhüt &  
internet adresi

Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

00000000 Institute

STANDARD 100 etiketi bu şekilde görünmelidir.


