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TEKNOLOGISK INSTITUT, TRÆ OG TEKSTIL
HVAD KAN DU BRUGE OS TIL?
Vi opfylder virksomheders behov for teknisk indsigt og fornyelse gennem forskning, udvikling, undervisning, rådgivning og dokumentation.
Vores 35 eksperter kan give råd og vejledning om:
•

Tekstiler

•

Beklædning

•

Møbelstoffer

•

Vaskeriteknologi

•

Møbler

•

Træ og træmaterialer

•

Træbeskyttelse

•

Svampe- og skimmelanalyser

•

Træprodukter og trækonstruktioner

•

Indeklima og emissioner

Du kan få rådgivning om nationale og internationale standarder og normer og om udvikling af materialer og produkter, eller du kan bede os certificere og dokumentere deres egenskaber ved prøvning.
Vi deler desuden ud af vores viden på kurser og konferencer.
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NYHEDSBREV - 2009/03
Sikkert børnetøj - et lovkrav
Overhold lovkravet til sikkert børnetøj ved
at få foretaget en sikkerhedsvurdering i henhold til den europæiske standard
DS/EN 14682:2008, som vedrører snore og
bændler i børnetøj.
De europæiske markedsovervågningsmyndigheder
har registreret ulykker, hvor snore i børns tøj er
blevet viklet ind i cykler, bildøre og legepladsred-

skaber. Sådanne hændelser kan føre til alvorlig
skade og i værste tilfælde føre til kvælning.
Birte Hansen fra Sikkerhedsstyrelsen udtaler, at
børnetøjsbranchen i de seneste år ikke har haft tilstrækkelig fokus på sikkerhed. Der er et behov for
øget opmærksomhed på sikkerhed ved børnetøj,
da der er sket dødsulykker forårsaget af snore i
børnetøj. Det viser sig desværre, at der findes
meget børnetøj på markedet, som udgør en sikkerhedsrisiko for barnet.

Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på
www.teknologisk.dk/22484

Et fælles europæisk markedsovervågningsprojekt
sætter fokus på snore i børnetøj og har med initiativ fra PROSAFE - The product Safety Enforcement Forum of Europe - været i gang siden
2008. Sikkerhedsstyrelsen deltager i dette projekt og er sammen med ni andre EU-lande i færd
med at undersøge markedet for børnetøj, som
kan være til fare for børn. Resultaterne af projektet forventes klar mod slutningen af året.
Produktsikkerhedsloven kræver ikke en sikkerhedsgodkendelse af børnetøj, men ifølge den
Europæiske Unions generelle produktsikkerhedsdirektiv (GPDS) må produkter herunder tøj, der
markedsføres på EU-markedet, ikke udsætte brugeren for fare. Den danske produktsikkerhedslov
bygger på dette generelle, europæiske direktiv.
Det er producentens eller importørens ansvar at
kunne dokumentere, at produkterne er sikre. Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på produktsikkerhedsloven i Danmark og kan kræve en tilbagetrækning af produkter, som ikke vurderes sikre.

LOV OM PRODUKTSIKKERHED
Lov nr. 364 af 18. maj 1994

§6. ”Et produkt er sikkert, hvis det
ikke indebærer sundheds- og sikkerhedsfare for personer eller ejendom,
når det anvendes til det forudsatte
formål eller på en måde, som det forventes at blive anvendt på.
§8. ”Kun sikre produkter må bringes
i omsætning…”.
§9 stk. 2. ”Det påhviler producenten
og distributøren inden for rammerne
af vedkommendes virksomhed at
træffe de nødvendige forholdsregler
for at undgå, at farlige produkter
bringes i omsætning”

Dokumentation på sikkert børnetøj
Når der ikke foreligger fastsatte krav til sikkerhed
ved børnetøj, kan det som producent eller importør være vanskeligt at vurdere, hvornår et givent
produkt er sikkert. Teknologisk Institut tilbyder
derfor at foretage en sikkerhedsvurdering af børnetøj i henhold til den europæiske standard DS/
EN 14682:2008, som vedrører krav til snore og
bændler i børnetøj.
Ved at få foretaget en sikkerhedsvurdering af
børnetøj kan I som virksomhed være med til at
nedbringe antallet af ulykker forårsaget af snore
og bindebånd i tøj. I får dokumentation på, at I
har gjort tiltag til at sikre børnetøjet samt forhindre, at tøjet skal

Den europæiske standard DS/EN 14682:2008 Børnetøj – Sikkerhedskrav - Snore og bændler er
dannet på baggrund af nationale statistikker over
uheld og ulykker, hvor snore og bændler har været involveret. I udarbejdelsen af standarden er
der taget højde for børns normale aktiviteter i forhold til alder på eksempelvis legepladser og i forbindelse med transport. Formålet med standarden
er at minimere risikoen for ulykker forårsaget af
snore og bændler i tøj til børn op til alderen 14
år.
Standarden er baseret på det europæiske produktsikkerhedsdirektiv. Formålet er at prøve at

konkretisere kravene, hvad angår snore og bændler i børnetøj, og hvis børnetøjet lever op til standarden, antages det, at tøjet på dette punkt er
sikkert.
Få foretaget sikkerhedsvurderingen iht. DS/EN
14682:2008 allerede som et led i produktudviklingen, eller inden produkterne bliver markedsført,
for at være på forkant - ikke blot med at sikre, at
produkterne overholder lovkravet til sikkerhed på
børnetøj og dermed hovedmålet at undgå ulykker
- I vil samtidig have sikret jer mod de konsekvenser, som en tilbagetrækning af børnetøjet fra
markedet vil have på økonomi og omdømme.

Kontaktperson

Line Dahl Kristensen, +45 72 20 22 84
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Link til Sikkerhedsstyrelsens deltagelse i det europæiske PROSAFE-projekt om børnetøj med snore:
http://www.sik.dk/Global/Presse/I-fokus-i-Sikkerhedsstyrelsen/Projekt-Snore-i-boernetoej
trækkes tilbage som en følge af markedskontrol.
Teknologisk Institut kan desuden tilbyde en
mærkningsordning, som informerer kunderne om,
at tøjet er vurderet sikkert i henhold til DS/EN
14682:2008.

Link til produktsikkerhedsloven:
http://sik-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19940364-full&q=produktsikkerhedsloven
Link til søgning på tilbagekaldte produkter:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

