
FAYDALAR

Çevre açısından zararlı 
maddeler

Sağlık açısından önem arz 
eden kimyasallar

Yasal mevzuatlar 
(azo boyar maddeler, krom (VI), PFOS, kurşun vb.)

REACH Yönetmeliği Ek XVII ve XIV 
Gereklilikleri ve ECHA SVHC Aday 

Listesi 

Zararlı maddelere ilişkin testler ve kapsamlı kriterler şunları içermektedir:

Ürünlerinizi, zararlı maddelere karşı test edilmiş deri 
ürünler için geliştirilmiş bağımsız, dünyaca tanınmış 
etiket ile işaretliyor, dolayısıyla tüketicileri korumak 
adına ürün sorumluluğunuzu belgelendiriyorsunuz. 
Dünya genelinde bulunan OEKO-TEX® enstitüleri 
tarafından gerçekleştirilen bağımsız değerlendirme 
prosesi ürünleriniz için oldukça güçlü, güven 
sağlayıcı önlemler sunuyor. Modüler sertifikasyon 
sistemi sayesinde, halihazırda LEATHER STAN-
DARD by OEKO-TEX® sertifikalı ham maddeler 
kullanıyor olmanız durumunda, sertifikalandırırken 

onaylatırken maliyet tasarrufunda bulunursu-
nuz, çünkü geçerli sertifikalar sonraki üretim 
aşamalarında tanınır ve böylece test işlemleri 
mükerrer uygulanmaz. Halihazırda sertifikalı 
kaynakların kullanımı ile LEATHER STANDARD by 
OEKO-TEX® e göre sertifikasyon, operasyonel ka-
lite güvenceniz için önemli bir destek sağlar. Onaylı 
ürün yelpazenizi ve şirketinizi OEKO-TEX® Satın 
Alma Kılavuzu ana sayfasında detaylı ve ücretsiz bir 
şekilde sunma fırsatına sahipsiniz.

www.oeko-tex.com

@OEKO_TEX_Int /company/oeko-tex-internationalBizi takip edin /oekotex
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ZARARLI MADDELERE KARŞI 
TEST EDİLMİŞ DERİ 
ÜRÜNLERİ İÇİN ETİKET 

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® NE GİBİ FAYDALAR SUNUYOR?

HOHENSTEIN ISTANBUL TEKSTIL ANALIZ VE KONTROL HIZMETLERI LTD. ŞTI.
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DÜNYA GENELİNDE TÜKETİCİLER İÇİN ETKİN KORUMA.

AMAÇ

Zararlı maddelere karşı test edilmiş
Avrupa gibi pazarlardaki yasal gereklilikler katı 
olduğu için satılan deri ürünlerin sağlığa zararsız 
olduğuna dair bir başka bir açıklamanın gerekli 
olmadığı düşünülür. Fakat zararlı kimyasalların 
tespit edilmesi nedeniyle deri ürünlerinin şikayet 
vakaları ve geri çağırma işlemleri sık sık söz konusu 
olmaktadır. 

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®  sertifikasyonu, 
test edilmiş deri ürünlerinde yasal uygunluk sağlar. 
Ayrıca, LEATHER STANDARD onaylı bir ürünün 
zararlı maddelere karşı güvenilir bir şekilde test 
edildiğini tasdik eder.

Şirketler için kalite güvence
Bilimsel temelli kriterler kataloğu ve tarafsız la-
boratuvar testleri sayesinde, tedarik zincirindeki 
şirketlere, ulaşmayı hedefledikleri, insan ekolojisi-
ne uygun ürün güvenliğinin sağlanmasında hedef 
odaklı destek sunulmaktadır. Sertifika birçok şirkete 
gerekli teslimat koşullarına uygunluğun kanıtı ola-
rak hizmet vermektedir.

MODÜLER SİSTEM.

DETAYLAR

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® uyarınca 
gerçekleştirilen ürün sertifikasyonu modülerdir. 
Deri ürünleri, aksesuar üretimi dahil olmak üzere 
üretimin herhangi bir aşamasında test edilebi-

lir ve onaylanabilir. Kürk sertifikasyonu, LEATHER  
STANDARD by OEKO-TEX® içerisinde yer alan özel 
bir yönetmeliğe tabidir. Egzotik hayvanlardan elde 
edilen deri sertifikalandırılamaz.

Hazır ürünler (her türlü giysi,  
aksesuar vb.)

Yarı mamul deri ürünleri (örneğin, 
Wet-blue, Wet-white, Crust deri, vb.)

İşlemiş deriDeri lif malzemeler

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®'İN 4 ÜRÜN SINIFI.

Zararlı maddelere ilişkin LEATHER STANDARD 
by OEKO-TEX® testleri her zaman deri ürünleri-
nin kullanım amacını temel alır. Bir ürünün cilt ile 

teması ne kadar yoğunsa ve cilt ne kadar hassassa, 
insan ekolojik gereklilikleri de o kadar katı olmalıdır.

ÜRÜN SINIFI 1
3 yaşa kadar bebek ve küçük 
çocuklar için ürünler (deri 
giyim, koyun derisi emekleme 
örtüsü, kürkler, vb.) 

ÜRÜN SINIFI 2
Cilde doğrudan temas eden 
ürünler (deri pantolonlar/ 
ceketler, deri iç çamaşırı vb.)

ÜRÜN SINIFI 3
Cilde doğrudan temas etmeyen 
ürünler (ceketler, montlar, vb.)

ÜRÜN SINIFI 4
Dekorasyon malzemesi 
(döşemelik, vb.)

SERTİFİKASYON
LEATHER STANDARD SERTİFİKASYONU İÇİN GEREKLİ ADIMLAR:

SERTİFİKASYON BAŞVURUSU. 
Başvuru formunun doldurulması 
ve numunelerin teslimi

BAŞVURUNUN ONAYLANMASI. 
Başvurunun ve numunelerin 
onaylanması

TANIMLAMA & ANALİZ. 
Test ve analiz kriterlerinin 
tanımı, özgün analiz planının 
geliştirilmesi, ürün numunelerin 
test edilmesi

YERİNDE ZİYARET. 
Fabrikanın incelenmesi ve 
değerlendirilmesi (sertifi-
kasyon önce veya kısa bir 
süre sonra)

RAPOR. 
Detaylı test raporunun 
teslim edilmesi

SERTİFİKA. 
1 yıl geçerli sertifikanın 
düzenlenmesi

LEATHER STANDARD etiketi bu şekilde görünmelidir.

Sertifika numarası & 
sorumlu enstitü

Logo

Taahhüt &  
internet adresi


