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Rekvirent og vurderet produkt 

Ikast Etiket A/S i relation til DR (Danmarks Radio). 

Labels til børnetøj 
 
Fabrikant (formelt): Ikast Etiket A/S 
Importør: - 

Tre typer etiketter: 
 

- Tøjklistermærker 
- Strygeklistermærker 
- Klistermærker med laminat 

Opgave og begrænsninger 

Gennemgang og validering af dokumentation for testresultater. 
 
FL ikke har kontakt til og viden om rekvirentens produktion, underleverandører, aftaler om brug eller 
undladelse af bestemte stoffer, etc. og derfor består opgaven primært en validering af dokumentation for de 
foretagne test. I det omfang det skønnes, at særligt risikofyldte produkt- eller materialespecifikke forhold 
ikke er belyst ved de fremsendte test vil det dog indgå i vurderingen og dens bemærkninger. 
 
Opgaven er stillet af rekvirenten og DR i forening, men rekvirenten er FLs kunde; dog er FL givet tilladelse 
til indgå i en åben dialog med DR’s repræsentanter omkring gennemgangen, produkter, m.v. uden derved at 
overtræde sin diskretionspligt. 

Konklusion af gennemgang 

Tilfredsstillende	og	acceptabel	testdokumentation	i	omfang	og	resultater	for	migration	af	visse	stoffer.	
	
Testdokumentationen	er	med	vished	gældende	for	de	modtagne	samples.	
	
Fabrikanten	skal	selv	sikre,	at	de	og	deres	leverandører	er	bekendte	med,	at	generelle	kemikrav	m.v.	er	overholdt	i	
relation	til	de	leverede	produkter,	idet	generel	opfyldelse	af	kemilovgivning	og	fysisk	sikkerhed	ikke	er	indeholdt	i	denne	
evaluering,	grundet	fravær	af	konkrete	sikkerhedsstandarder. 

Modtaget til brug for vurderingen 

Filer modtaget  
 
Dato: 23.08 – 13.09.2017 

Sample(s) Samples med og uden print/blæk (CMYK) er modtaget og formidlet til test 
hos eksternt kemilaboratorium i perioden: 11.08 – 01.09.2017 
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Indledningsvis	

Der	er	tale	om	evaluering	i	relation	til	tre	typer	etikker	til	påsætning	i	børnetøj.	

	

Da	der	ikke	findes	produktspecifikke	sikkerhedsstandarder	for	dette,	er	det	fabrikantens	ansvar	at	sikre,	at	de	jf.	

korrekte	instruktioner	kan	påføres	tilstrækkelig	effektivt	i	børnetøj,	så	de	ikke	udgør	en	urimelig	fysisk	risiko.	

Etiketterne	er	potentielt	små	dele,	der	kan	udgøre	en	risiko	for	kvælning.	

	

I	nærværende	er	der	fokus	på	kemisk	sikkerhed,	idet	migrationskravene	i	relation	til	legetøj	er	anvendt	og	evalueret,	jf.	

EN	71-3+A1:2014.	

	

Supplerende	teknisk	dokumentation	for	sikkerhedsvurdering,	leverandøraftaler,	m.v.	indgik	ikke	i	det	fremsendte,	

hvilket	heller	ikke	var	planlagt,	jf.	mine	oplysninger	omkring	DR/Ikast	Etiket	aftalegrundlag.	

	

Det	gennemsete/vurderede/testede:	

Ø Modtagne	samples	og	resultater	matcher	med	sikkerhed,	idet	FL	har	forestået	analyser	for	migration	af	visse	

stoffer	i	henhold	til	legetøjs-sikkerhedsstandarden	EN	71-3.	

	

Ø Der	er	dokumenteret	overholdelse	af	kravene	i	EN	71-3	i		

o De	anvendte	fire	farver	(CMYK),	der	anvendes	til	alle	print	på	de	omhandlede	etiketter	

o De	anvendte	etiketter	i	sig	selv.	

	

Ø Alle	farver	og	etiketter	overholder	kravene	til	migration	i	EN	71-3	uden	at	være	tæt	på	grænseværdierne.	

	

Testomfang	vurderes	at	være	rimeligt	og	hensigtsmæssigt,	men	dækker	(forventeligt)	ikke	alle	mulige/relevante	krav	

under	lovgivningen,	herunder	generelle	kemikrav	i	REACH,	m.v.	

	

Der	har	været	en	konstruktiv	dialog	med	fabrikanten	om	at	have	fokus	på	ovenstående	og	den	fysiske	sikkerhed	ved	

egen	risikovurdering	og	aftaler	med	samt	erklæringer	fra	leverandører.	

	

	

- - - Slut på rapport - - - 
 

Ansvarsfraskrivelse: 
 
 

Vurderingen indeholder ikke en test af sikkerheden/overensstemmelse i legetøjet. Vurderingen er lavet på 
det foreliggende grundlag af testdokumentation, som ikke udgør dokumentation for samtlige relevante krav 
i dansk/europæisk lovgivning. Det er udelukkende fabrikantens ansvar, at et markedsført produkt er sikkert 
og opfylder gældende lovgivning, uanset om ForbrugerLaboratoriet på et tidspunkt i forløbet har givet 
input til testomfang, vurderet dokumentation, m.v. 

 
 


