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D Annat material, ej fibrer 
 

Del D fylls i av Licenstagaren.  
Licenstagaren ska bifoga efterfrågade certifikat, intyg och annan information.  

Material som ingår i den licensierade produkten/produktgruppen måste uppfylla de 
krav som ställs i kriterierna för Bra Miljöval Textil 2012.  

Avsnittsanvisningar refererar till kriteriedokumentet. 
 

Namn på företag som söker licens  
      

Namn på produkt/produktgrupp som berörs av nedanstående uppgifter 
      

 

D1 Tillbehör för konfektionering (Avsnitt 4.1, 4.2) 

 Ingår inte i produkten/produktgruppen 
 Ingår i produkten/produktgruppen och anges nedan 

 
Typ av tillbehör Ingående material Leverantör 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Material från träslag, växter och djur 

 Ingår inte  

 Ingår ® 	Materialet kommer inte från hotade arter av växter och djur och 
är inte listade hos CITES eller IUCN 

 Läder /päls kommer från djur som fötts upp för köttproduktion 

 Fjädrar och dun kommer från fåglar som fötts upp för 
köttproduktion 

 Fjädrar och dun har inte plockats från levande fågel  

 Dokumentation som verifierar ovanstående krav bifogas 
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Tillbehören innehåller inte nedanstående förbjudna ämnen 
(Genom en markering i rutorna nedan intygas att ämnet inte finns i tillbehöret)  

  PVC, Polyvinylklorid 

 Ftalater 

 Halogenerade organiska föreningar 

 Per- och polyfluorerade organiska föreningar 
(Hör till gruppen halogenerade organiska föreningar, men förtydligas 
här specifikt.) 

 Dokumentation som verifierar ovanstående krav bifogas 

 
 

Metallmaterial 

 Ingår inte  

 Ingår ®  Består inte av krom 

 Arsenikhalten överstiger inte 0,2 mg/kg 

 Blyhalten överstiger inte 0,2 mg/kg 

 Kadmiumhalten överstiger inte 0,1 mg/kg 

 Kvicksilverhalten överstiger inte 0,02 mg/kg 

 Nickelhalten överstiger inte 1 mg/kg 

 Dokumentation som verifierar ovanstående krav bifogas 

 
 
D2 Stoppningsmaterial av naturligt ursprung (Avsnitt 4.2) 
 
Stoppningsmaterial 

 Ingår  Ingår inte 

 - Stoppningsmaterialet kommer inte från hotade växtarter 
- Fjädrar och dun kommer från fåglar som fötts upp för köttproduktion  
- Fjädrar och dun har inte plockats från levande fågel 

 Dokumentation som verifierar ovanstående krav bifogas 
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D3 Membran, film, folie, filmtransfertryck, skum etc (Avsnitt 4.3) 
 

 Ingår inte i produkten/produktgruppen 
 Ingår i produkten/produktgruppen och anges nedan 

 

Typ av materialskikt:       

Materialskiktets funktion:       

Handelsnamn:       

Leverantör:       

 Materialskiktet är sedan tidigare godkänt för Bra Miljöval Textil 

 Licensnummer:      

 Licenstagare:       

 Materialskiktet ska bedömas för Bra Miljöval Textil. 

 Materialskiktet lamineras med hjälp av klister, vilket är godkänt för Bra Miljöval 
Textil.  

 Materialskiktet lamineras med hjälp av klister, vilket ska bedömas för Bra Miljöval 
Textil. 

Täckningsgrad:       %  

 Filmtransfertryck, storlek      , vikt       g/m2 

 Den sammanlagda vikten av polyuretanfibrer, materialskikt och klister etc. i tyget 
är max 25 g/m2 

 Ange vikt:       g/m2 

 Del D.3.1 (Syntetpolymer) bifogas 

 Del F (Kemikalier) bifogas 

 Del G (Beredning Processteg) bifogas 

 Beskrivning över sammanfogningsprocessen samt skyddsåtgärder bifogas. 
(avsnitt 4.3.7) 
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D4 Baksidesmaterial (Avsnitt 4.4, 6.9.4) 
 

 Ingår inte i produkten/produktgruppen 
 Ingår i produkten/produktgruppen och anges nedan 

 

Typ av material som ingår i produktens baksida:       

Handelsnamn:       

Leverantör:       

 Materialskiktet är sedan tidigare godkänt för Bra Miljöval Textil 

 Licensnummer:       

 Licenstagare:       

 Materialskiktet ska bedömas för Bra Miljöval Textil. 

 Består av 100 % FSC-certifierad kautschuk (naturgummi).  Certifikat bifogas. 

 Kontrollorganisation:       

 Innehåller andra polymerer än enbart kautschuk. Kompletterande dokumentation 
bifogas. 

  Del F (Kemikalier) bifogas  

 
 
D5 Övrigt material 
 

 Ingår inte i produkten/produktgruppen 
 Ingår i produkten/produktgruppen och anges nedan 

 

Typ av material:       

Materialets funktion:       

Handelsnamn:       

Leverantör:       

 Materialskiktet är sedan tidigare godkänt för Bra Miljöval Textil 

 Licensnummer:      

 Licenstagare:       

 Materialskiktet ska bedömas för Bra Miljöval Textil. 
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Kontaktperson hos Licenstagaren verifierar nedan att informationen lämnad i Del D 
gäller för angiven produkt/produktgrupp. 

Datum och underskrift av ansvarig vid produktionsenheten  

      

 

 

Namnförtydligande 

      

Titel 

      

Telefon 

      

E-post 

      

 

 

Den ifyllda blanketten med underskrift kan scannas och skickas per e-post till: 
textil@naturskyddsforeningen.se 

Alternativt per brev till: 

Naturskyddsföreningen 
Bra Miljöval Textil 
Första Långgatan 28B  
413 27 Göteborg 

 

 


