IKEA SSS

KİMYASALLAR
HAKKINDA

Çocuklar için SAGOSTEN
şişirilebilir yer minderleri,
klor ve daha yaygın olarak
kullanılan PVC’de bulunan
diğer zararlı katkı
maddelerini içermeyen,
pürüzsüz ve dayanıklı
polyolefin plastiğinden
üretiliyor.

Müşteriler, IKEA’dan aldıkları ürünlerin kullanım açısından
güvenli ve sağlıklı olduğu konusunda her zaman rahat
olmalıdır. IKEA ürünleri zararlı kimyasal maddeler
içeremez. Tüm ürünler, her tür yasal gerekliliği
karşılamanın yanı sıra müşteri
beklentilerini de karşılamalı, hatta aşmalıdır. IKEA, mümkün
olduğunda, mevcut en katı yasal gereklilikleri baz alarak
bunları tüm satış pazarlarımızdaki ürünlerin hepsine küresel
ölçekte uygular.

SAGOSTEN hava elementi

IKEA’nın zararlı
kimyasallara ilişkin bakış
açısı nedir?

Daha iyi plastiklerle
çocukları daha
güvende tutalım

IKEA tedbirli çalışır ve genelde yasaların dahi önüne
geçerek potansiyel olarak zararlı olabilecek birçok
kimyasalı kullanımdan kaldırmıştır. Kaplamalardaki
kurşun, bromlu alev geciktiriciler, ftalat ve formaldehit
bunlara verilebilecek birkaç örnektir.

IKEA’nın insan sağlığı ve çevre üzerindeki
zararlı etkilerin önlenmesi konusunda
yaklaşımı nedir?
Kimyasallar üzerine çalışmalarımız, sağlık ve çevre üzerindeki etkilerin tüm yaşam döngüsü boyunca
önlenmesini amaçlar:
ham madde üretiminde
nihai malzeme ve ürün üretimi sırasında
taşıma ve dağıtım sırasında
ürün kullanımı sırasında
ürün ömrünü tamamladıktan sonra (atık/geri dönüşüm)

IKEA, üretim sürecini, kimyasallar
açısından nasıl güvence altına alıyor?
Tüm IKEA tedarikçilerinin, IKEA’nın ürün, malzeme ve hizmet tedarikçileri için Davranış Kurallarını
oluşturan IWAY’e uyması gereklidir. Bu kurallar, tedarik zincirindeki kimyasalların kullanımı dahil olmak
üzere, çevre, toplum ve çalışma koşullarına ilişkin minimum gereklilikleri tanımlar. Ayrıca, tüm IKEA
tedarikçilerinin, ürün talimatlarımızda özetlenen kimyasal kısıtlamalarına uyması gereklidir.
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IKEA, nihai üründe zararlı madde
bulunmamasını nasıl sağlıyor?
IKEA’nın katı gereklilikleri tüm ürünlerimiz için geçerlidir. Kimyasallara ilişkin tedbir ilkemizi uyguluyoruz
ve kısıtlamalar, ürün talimatlarımızda belirtiliyor. Bunların her ikisinde de yasal gereklilikler ve müşteri
beklentileri dikkate alınıyor. Talimatlar, tedarikçilerle IKEA arasındaki bağlayıcı sözleşmeyi oluşturuyor.
Uyumluluğu doğrulamak için hem kendi laboratuvarımızda hem harici üçüncü taraf laboratuvarlarında
üretimden önce risk değerlendirmeleri, üretimde testler yapıyor ve nihai ürünleri test ediyoruz.
Gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığını takip etmek için sürekli doğrulama testleri ve rastgele
kontrollerle denetimler yapıyoruz.
Yıllar içinde, tedarikçiler ve diğer paydaşlarla sorumlu uzun süreli iş birliğinin, bilgi alışverişinde bulunmak
ve kalıcı değişim oluşturmak için en iyi yol olduğunu öğrendik. İstikrarlı bir ortaklık, ihtiyaç olduğunda,
gelişim ve büyüme için en iyi fırsatı sağlıyor.

REACH nedir ve IKEA ona nasıl
uyuyor?
EC 1907/2006 Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Düzenlemesi (REACH),
kimyasallarla ilgili bir Avrupa tüzüğüdür. İzin için aday listesinin yayımlanmasıyla birlikte, Avrupa
Kimyasallar Ajansı (ECHA), üreticilerin, ürünlerinde ağırlık olarak yüzde 0,1’in üzerinde kullanılması
halinde müşterilere açıklaması gereken yüksek önem arz eden maddeleri (SVCH) belirler.
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Tüm IKEA ürünleri, küresel olarak, AB kimyasallar tüzüğü REACH dahil olmak üzere, kimyasallarla ilgili
uluslararası ve ulusal yasalarla uyumludur.

