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E Beredning – recept  
Det företag som söker licens för Bra Miljöval ska innan Del E + Bilaga Del E sänds till produktionsenheten där beredning sker, ange sitt 
företagsnamn samt namn på den produkt/produktgrupp som berörs av nedanstående uppgifter. 

Namn på företag som söker licens  
      

Namn på produkt/produktgrupp som berörs av nedanstående uppgifter 
      

 

Bilaga Del E fylls i av produktionsenhet som i beredningsstegen tillsätter textilkemikalier och färger. Licenstagaren ska bifoga 
efterfrågade certifikat, intyg och annan information.   

På begäran från Naturskyddsföreningen ska produktionsenheten vara beredd att lämna dokumentation som verifierar de uppgifter 
som angivits i Bilaga Del E. 

En textilkemikalie eller färg definieras som ett grundämne, kemisk förening eller en blandning av dessa. Varje textilkemikalie eller 
färg har ett handelsnamn. 

Beredning innebär att det textila materialet har vidareförädlats t.ex. genom blekning, färgning, tryckning, mjukbehandling etc. 

Textilkemikalier och färger som används för att framställa den licensierade produkten/ produktgruppen måste uppfylla de krav som 
ställs i kriterierna för Bra Miljöval Textil 2012.  

Produktionsenhetens företagsnamn 
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Kemikalier och färger som ingår i recept 

För de beredningssteg där kemikalier och färger används i textilberedningen ska information om vilka som ingår i recepten anges. 
Denna information kan sändas direkt från produktionsenheten till Naturskyddsföreningen utan licenstagaren som mellanhand.  

Vid kontroll ska produktionsenheten vara Naturskyddsföreningen behjälplig med att tillhandahålla aktuella recept, för att säkerställa 
att inga andra än uppgivna kemikalier och färger används. 

Rubriker för delar av produktionen: 

Framställning av garn 
Framställning av tyg 
Förbehandling 
Färgning 
Tryckning 
Slutbehandling, (impregnering, beläggning, laminering) 
Plaggbehandling 
Övrig behandling 

Exempel på indelning av textilkemikalier och färger (huvudfunktion): 

Olja för spinning, stickning etc. Tvättmedel Styvnadsmedel 
Varpklister Blekmedel Mjukgörare 
Enzym Salt Harts  
Vätmedel Optiska vitmedel Vax 
Antiskummedel Färg Beläggningspasta 
Tensid, övrig Pigmentfärg Klister, bindemedel 
pH-justerare Tryckbinder Övrig tillsats 
Komplexbildare Förtjockningsmedel  
Syra Alkali  
 

  



 Textil 2012 – Ansökan Bra Miljöval 2012:III 
 

Information om receptinnehåll 

Nedanstående tabell finns som fristående del,  Bilaga Del E.   
En tabell ska fyllas i för varje del av produktionen (se indelningen på föregående sida) och samtliga ingående textilkemikalier och 
färger ska anges. 

I tabellen ska anges handelsnamn, leverantör, vilken huvudfunktion textilkemikalien/färgen har samt i vilket beredningssteg 
(processteg) den används. Dessutom ska markeras att säkerhetsdatablad (MSDS) och delar av ansökningshandlingarna som innehåller 
uppgifter om varje enskild textilkemikalie/färg finns med. 

I de fall GOTS-godkända textilkemikalier och färger används ska verifikation bifogas. För att kunna få Bra Miljöval klass I krävs 
dessutom att Del J1.1.2.1 samt underliggande dokument har fyllts i och bifogats ansökan.  

Om olika leverantörer används, ska textilkemikalien/färgen skrivas in flera gånger i tabellen.  

Handelsnamn Leverantör Huvudfunktion Processteg MSDS* Del F* GOTS* Del  
J1.1.2.1* 

                            

 

 

Ansvarig på produktionsenheten ska i följande tabeller verifiera att informationen gäller för angiven produkt/produktgrupp. 
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Förbehandling 

Handelsnamn Leverantör Huvudfunktion Processteg MSDS* Del F* GOTS* Del  
J1.1.2.1* 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

* Markera för bifogat dokument.  MSDS = Säkerhetsdatablad 
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Färgning/Tryckning 

Handelsnamn Leverantör Huvudfunktion Processteg MSDS* Del F* GOTS* Del  
J1.1.2.1* 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

* Markera för bifogat dokument.  MSDS = Säkerhetsdatablad 
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Slutbehandling (impregnering, beläggning, laminering) 

Handelsnamn Leverantör Huvudfunktion Processteg MSDS* Del F* GOTS* Del  
J1.1.2.1* 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

* Markera för bifogat dokument.  MSDS = Säkerhetsdatablad 
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Ansvarig på produktionsenheten verifierar nedan att informationen lämnad i Bilaga Del E 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 


