BILAG 1B BRUTTOLISTE MED KEMIRELEVANTE RÅD. UPRIORITERET
Se bilag 1A for uddybning på bl.a. stofniveau.

KØBSFASE
NYT TØJ
HVIS TØJET IKKE HAR ET
MIJØMÆRKE/CERTIFICERING

Vær opmærksom på hvor tøjet er produceret.
Hvis man køber tøj inden for EU (som kan være
produceret uden for EU), har importøren ansvaret for at
kemi lovgivningen er overholdt. Køber man som forbruger
direkte eller online fra non-EU er man ikke beskyttet på
samme måde.

Prioriter økologi til det tøj, som du har inderst mod
huden i længere tid (undertøj, nattøj, strømpebukser)
Det stiller krav til hvilke kemikalier, der må benyttes i
dyrkningen af f.eks. hør og bomuld
Prioriter ufarvet tøj
Farvning af tekstiler betyder at kemi tilsættes. Ufarvede
tekstiler vil derfor indeholde mindre mængde af kemi
Styr uden om tøj med tryk/print, især tykt
plastikagtigt tryk
Tryk på tøj og tekstiler kan være lavet af PVC, som er
blødgjort med ftalater. I Danmark er der forbud mod alle i
småbørnsartikler som fx puslepuder. Men ikke alle ftaltater
er begrænset i almindeligt tøj.
Styr uden om tøj som er mærket antibakterielt, nano,
smudsafvisende, vandtæt og lignende
Alle disse egenskaber er ofte skabt ved brug af kemi,
eksempelvis fluorstoffer.
Styr uden om tøj som lugter af kemi og/eller parfume
Undgå tekstiler, der er efterbehandlet med kemikalier,
for eksempel for at give et slidt look
Undgå tøj der skal renses
Ved rensning benyttes kemikalier. Alternativt, kan man
benytte renserier, der kun benytter miljømærkede midler
Køb kvalitet

HVIS TØJET HAR ET
MIJØMÆRKE/CERTIFICERING

Den eneste måde, man kan sikre sig, at tøjet indeholder
mindst mulig kemi, er ved at købe tøj, der er miljømærket.
Det betyder dog ikke at tøjet er fri for kemi, blot at der er
grænser for, hvilken kemi, der er brugt. Mærkerne kan en
virksomhed kun erhverve sig ved at overholde bestemte
krav (Svanemærket, EU-Blomsten, OEKO-Tex, GOTS).

Vær nysgerrig over for dit brand
Vælg brands, som du ved gør noget for bæredygtighed,
kemikalier, kvalitet og holdbarhed

KØB AF BRUGT TØJ

Køb genbrug
Evt. restkemikalier fra produktion forventes at være udvasket for længst. Desuden benytter man allerede eksisterende
ressourcer, fremfor at efterspørge nyt tøj. (tøj, og dermed tilsætning af kemikalier, sættes ikke i verden ved denne type
forbrug)

BRUGSFASE
Vask nyt tøj før brug
De fleste restkemikalier fra produktionen udvaskes. Risiko for allergi minimeres.
Vask kun når tøjet er beskidt – så holder det længere (tøjet kan f.eks. luftes)
Fordi tøj der holder længere, betyder at man sandsynligvis køber færre nye stykker tøj
Undgå at tilføre nye/flere kemikalier når du vasker dit tøj, derfor
Benyt miljømærkede vaskemidler uden optisk hvidt og parfume– det er skånsomt for mennesker og miljø. Optisk hvidt
er svært nedbrydeligt, og meget giftigt for vandmiljøet. Kan også være hudirriterende
Undgå skyllemiddel
Skyllemiddel er beregnet til at modvirke statisk elektricitet i syntetiske stoffer ved at midlet bliver siddende i tøjet efter
vask. Skyllemidler indeholder ofte tensider og parfume, som kan være problematisk for sundhed og miljø.
Brug imprægnering med omtanke Vand- og smudsafvisende efterbehandling kan indeholde skadelig kemi
Brug tøjet i længst mulig tid.
Man benytter herved allerede eksisterende ressourcer, fremfor at efterspørge nye (tøj, og dermed tilsætning af kemikalier,
sættes ikke i verden ved denne type forbrug)

SMID UD FASE
Sælg tøj, som ikke bruges/ forær det til genbrug/venner (det er affaldsforebyggende)
Man benytter herved allerede eksisterende ressourcer, fremfor at efterspørge nye (tøj, og dermed tilsætning af kemikalier,
sættes ikke i verden ved denne type forbrug)

