
 

 

 

 
Oeko-Tex® Standard 100 
 

Ismertetés 

Az Oeko-Tex® Standard 100 egy független tesztelési és tanúsító 

rendszer textilnyersanyagok illetve köztes- és végtermékek minden 

szintjén történő használatára.  

A tanúsítható termékek példái: Fonalak, ruhaanyagok, bevont 

ruhaanyagok, előállított késztermékek (minden típusú ruhaneműk, otthoni és háztartási textíliák, lepedők, 

törölközők, textiljátékok, stb.) 

 

Követelmények 

Károsanyag jelenlétének ellenőrzése  

 a törvény által tiltott és szabályozott anyagok 

 egészségre tudottan káros hatást kifejtő anyagok (viszont még nem szabályozott vegyi anyagok) 

 és az egészségügyi ellátás paraméterei 

A követelmények összességében túllépnek a nemzeti törvényeken. 

 

Laboratóriumi tesztek és termékosztályok 

A káros anyagokon végzett Oeko-Tex® tesztek mindig a textília tényleges használatán alapulnak. Minél 

intenzívebben érintkezik egy termék a bőrrel, annál szigorúbb humánökológiai követelményeknek kell 

megfelelnie. 

 

Ennek megfelelően négy termékosztály határozható meg: 

 I. termékosztály: csecsemőknek és legfeljebb 3 éves kisgyermekeknek szánt textiltermékek (ruházat, 

játékok, ágynemű, törölközők, stb.) 

 II. termékosztály: a bőrrel szorosan érintkező textiltermékek (alsóneműk, lepedők, pólók, stb.) 

 III. termékosztály: használat során a bőrtől távol lévő textiltermékek (kabátok, dzsekik, stb.) 

 IV. termékosztály: Berendezésben használt anyagok (függönyök, asztalterítők, kárpittal bevont bútorok, 

stb.) 

 

Tanúsítás 

A textiltermékek az Oeko-Tex® Standard 100 szerint történő tanúsításának előfeltétele, hogy a termék minden 

anyaga kivétel nélkül megfeleljen a követelményeknek - a külső ruhaanyagok esetében még a fonálnak, 

betéteknek és nyomatoknak, stb. illetve a nem textilalapú termékek esetén minden kiegészítőnek, beleértve a 

gombokat, cipzárokat, szegecseket, stb. 
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Tanúsítási folyamat 

 A tanúsítási kérelem benyújtása a 15 Oeko-Tex® tagintézmények egyikéhez, illetve a megfelelő minták 

elküldése laboratóriumi tesztelésre. 

 A megfelelő intézmény elvégzi a laboratóriumi tesztelést. A vizsgálatról és ellenőrzésről készült 

jelentés elküldése a kérelmezőnek. 

 Sikeres vizsgálat esetén a kérelmezőnek alá kell írnia egy írott megfelelőségi nyilatkozatot, amely 

megfelel az általa előállított és az intézmény által ellenőrzött terméknek. Megfelelő minőségellenőrzési 

rendszer bemutatása az Oeko-Tex® intézménynek. 

 A tanúsítvány egy évig érvényes - Németországban és Franciaországban a megfelelő tanúsítóhatóság, 

míg más országokban az Oeko-Tex® egy tagintézménye állítja ki. 

 

Üzemellenőrzések 

Az OEKO-TEX® rendszer világszintű műveleti minőségének elérése érdekében a megcélzott vállalatok részt 

vesznek az OEKO-TEX® tagintézményei által vezetett kötelező tanúsítási és ellenőrzési folyamat 

támogatásában és optimalizálásában. A vállalat átvilágítása a tanúsítvány kiadása előtt vagy után közvetlenül 

kerül lefolytatására, majd három évente kerül megismétlésre. 

 

Ellenőrző tesztek 

Az Oeko-Tex® vállalat évente hajtja végre a tanúsított termékek legalább 20%-ának megerősítő vizsgálatát. A 

kereskedelmi forgalomban lévő termékek Oeko-Tex® általi ellenőrzöttségét a címke és vállalatnál lévő egyéb 

dokumentáló anyagok jelzik. Az Oeko-Tex® által tanúsított vállalatoknál a mintavételi programok előtt előre be 

nem jelentett üzemellenőrzésekre kerülhet sor, amelyeket független vizsgálóbiztosok hajtanak végre. 

 

Szerkesztők és elérhetőségeik 

Internationale Gemeinschaft für Forschung und Prüfung auf dem Gebiet der Textilökologie (Oeko-Tex®) 

Gotthardtstrasse 61 

CH-8027 Zürich 

info@oeko-tex.com 

www.oeko-tex.com 


