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A empresa

MULTILABEL, LDA.
Avenida da Ponte Nova, nº. 451
4770 - 414 Pousada de Saramagos - V.N.Famalicão, PORTUGAL

De acordo a norma STANDARD 100 by OEKO‑TEX® e baseado no nosso

relatório nº 3742/2022 tem autorização, por meio deste certificado, a usar a

marca STANDARD 100 by OEKO‑TEX®

para os seguintes artigos

Etiquetas tecidas em 100% Poliéster em todas as cores (com e sem aplicação de goma).
Fitas (sem impressão) para etiquetas em 100% Algodão cru.
Etiquetas estampadas (a preto, amarelo, branco, azul e respetivas misturas), por impressão serigráfica, em fitas de
Algodão (cru) e cetim Poliéster (branco e preto).
Etiquetas estampadas (a preto, amarelo, branco, azul, vermelho e respetivas misturas), por impressão flexográfica, em
fitas de Algodão (cru), Poliéster (branco), cetim Poliéster (branco), Poliamida (branca) e Poliamida/Poliéster (branca).
Etiquetas estampadas por impressão térmica, com foil preto, em fitas de cetim Poliéster (branco) e Poliamida (branca).
Emblemas tecidos em 100%Poliéster com entretela termocolante em Poliéster ou filme em Co-poliamida.
(Matérias primas base já pré-certificadas STANDARD 100).

O resultado da analise do processo de acordo com a norma STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, anexo 4, produtos da classe I ,

comprova que foram cumpridos os requisitos relativos à ecologia humana da norma STANDARD 100 by OEKO‑TEX® definidos
no anexo 4 para produtos para bébé.

Os artigos certificados cumprem os requisitos do Anexo XVII do REACH (incluindo o uso de corantes azoicos, níquel libertado,
etc.), os requisitos Americanos no que diz respeito ao teor em chumbo total nos artigos para criança (CPSIA, com exceção dos
acessórios em vidro) e os da norma chinesa GB 18401:2010 (os requisitos de etiquetagem não foram verificados).

O beneficiário do certificado está comprometido, através da assinatura da declaração de conformidade de acordo com a norma
ISO 17050-1, a usar a marca STANDARD 100 by OEKO‑TEX® somente em produtos que estão em conformidade com as
amostras analisadas. A conformidade é verificada em auditorias.

O certificado 6117CIT é válido até 31.12.2022

V. N. de Famalicão, 31.05.2022
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