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Mærkninger af tekstiler fra Fortexa
Vi har i Fortexa arbejdet med miljø omkring tekstiler siden midten af 1990’erne. I dag findes der rigtig mange
miljø-, sundheds- og produktmærkninger af forskellige typer for tekstiler. De fleste er alle mere eller mindre
bredtfavnende og dækker specifikke tekstilmaterialer.
Vi har valgt EU’s Miljøblomst som vores miljømærkning
Af miljømærker har vi valgt EU's Miljøblomst, som dækker miljøområdet bredest og tager udgangspunkt i
produktets livscyklus fra råvare, produktion, brug og til produktet som affald. Foruden de skrappe miljøkrav
tager mærket også hensyn til kvalitet. Blomsten er det europæiske miljømærke, som blev etableret i 1992 af
EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten. Blomsten anvendes i hele Europa. Der findes et
tilsvarende miljømærke, Svanen, som er det nordiske miljømærke. Det blev etableret af Nordisk Ministerråd
i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. Svanen anvendes i alle nordiske lande. Blomsten og Svanen er de to
eneste miljømærker, der er officielt anerkendt i Danmark. Den største forskel mellem Blomsten og
Svanen er, at de er etableret af to forskellige instanser og dækker forskellige markeder. Mål og miljøkrav er
stort set ens.
Læs meget mere om miljømærkerne Blomsten og Svanen på www.ecolabel.dk
Vi har også valgt Miljømærket Blomsten, fordi vi med denne mærkning kan dække alle materialer, der bliver
brugt i forbindelse med de tekstilprodukter, vi sælger. Som en af de meget få i verden kan vi tilbyde
Miljømærket Blomsten for 100 % bomuld, polyester/bomuld og 100 % polyester, hvidt eller farvet.
Processen med at få tingene på plads, så vi kunne få Miljømærket Blomsten for alle materialerne,
tog ca. 5 år.
Filosofien bag miljømærkerne er at bidrage til mere bæredygtig produktion og forbrug gennem konstante,
trinvise forbedringer.
Miljømærker fungerer på markedsvilkår og sigter mod både større udbud og større efterspørgsel. Det
afgørende er at påvirke både produktion og forbrug i en mere miljøvenlig retning. Kravene til miljømærkede
produkter går længere end miljølovgivningen og strammes hvert 4. - 5. år. På den måde sikrer man, at
niveauet er i top i takt med den generelle udvikling på området.
Vi har valgt OEKO-TEX som vores produktmærkning
Oeko-Tex er verdens førende sundhedsmærkning for tekstiler. Mærket viser, at varen er testet og godkendt
ud fra de krav, den internationale Oeko-Tex®-forening har stillet. Kravene, der drejer sig om indholdet af
kemiske stoffer, der kan – eller mistænkes for at kunne – skade kroppen. Det kan også siges på en anden
måde - produktet er testet for ikke at indeholde rester af en række specificerede kemikalier og andet, der
eventuelt kan skade kroppen.
65 % af vore fladtøjs produkter kan leveres med Miljømærket Blomsten.
70 % af vore fladtøjs produkter kan leveres med produktmærkningen, Oeko-Tex.
Vi overvåger hele tiden udviklingen inden for andre miljømærkninger, og skulle der komme nogle
mærkninger, der dækker miljøet bedre og bredere end Miljømærket Blomsten, vil vi overveje en sådan en
mærkning.
Skulle der komme en produktmærkning, der gør det bedre end Oeko-Tex, vil vi ligeledes overveje en sådan
mærkning.
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