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Tiltro til tekstiler – Oeko-Tex®

Verdens førende
sundhedsmærkning for tekstiler
Der findes sundhedsskadelige kemikalier og farvestoffer i en del af de tekstilvarer, man kan købe i
forretningerne. Nogle af stofferne er allergi- eller
kræftfremkaldende, og mange af stofferne kender
man slet ikke langtidseffekterne af. Der findes til
gengæld mange gode alternativer til de skadelige
stoffer, der bruges.

Køb Vitrulan, når du vil sikre dig bedst muligt
Beck og Jørgensen fører vægbeklædningsprodukter
af mærket Vitrulan. Vitrulan GmbH er en af Europas
førende producenter af glasfilt og glasvæv, og de er
kendt for produkter af meget høj kvalitet. Vitrulan
står også bag mærket Systexx, som er vægbeklædning, der er forlimet og/eller forgrundet.
Så hvis du ønsker vægbeklædning af god kvalitet, og
hvis du vil sikre dig bedst muligt mod de skadelige
stoffer, kan du trygt købe glasfilt og glasvæv hos os.

Vægbeklædning fra Vitrulan
mærket med Oeko-Tex®

Mærket "TILTRO TIL TEKSTILER", også kaldet OekoTex® (tidligere Øko-Tex), er verdens førende sundhedsmærkning for tekstiler. Mærket viser, at varen
er testet og godkendt i henhold til Oeko-Tex® Standard 100. Varen er med andre ord fri for stoffer som
er sundhedsskadelig eller som formodes at være det.
Det er såkaldte sikre tekstiler, som du kan have tillid
til at bruge.
Da det ikke umiddelbart er til at se eller føle, om et
tekstil indeholder skadelige kemikalier og farvestoffer, er det en god ide at gå efter Oeko-Tex® mærket,
når du køber tekstilvarer.
Større krav end lovgivningen
Oeko-Tex® Standard 100 stiller større krav til produkterne end lovgivningen. Det skal dog præciseres,
at Oeko-Tex® er en sundhedsmærking og ikke en
miljømærkning på lige fod med Blomsten og Svanen.
Mærket må heller ikke forveksles med Økologi.
Glasfilt og glasvæv er også tekstil
Tekstiler bruges til tøj, sengelinned, dyner osv. Vægbeklædning som glasfilt og glasvæv er også et tekstil, og her kommer Beck & Jørgensen ind i billedet.
Beck & Jørgensen ønsker at gå forrest, når det gælder hensynet til sundheden. Derfor har vi valgt, at
vores vægbeklædningsprodukter skal være mærket
med Oeko-Tex®, hvor det er muligt.

Læs mere om Oeko-Tex® i denne skrivelse,
udgivet af Teknologisk Institut.
I Nymailet uge 23 skrev vi om miljømærkerne
Blomsten og Svanen samt om vores miljømærkede malinger. Genfind artiklen her.
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