IKEA SSS

TEKSTİL
ÜRÜNLERİNDEKİ
KİMYASALLAR
IKEA’nın kimyasallar
ve güvenli tekstil
ürünlerine ilişkin
bakış açısı nedir?

Cildinize daha az kimyasal
temas etsin
Yorgan ve yastıklar,
zararlı madde içeremez.
IKEA tekstil üretiminde
kimyasal kullanımını daima
en aza indirmeye çalışır.

STILLSAMT nevresim takımı

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.
IKEA tedbirli çalışır ve genelde yasaların dahi önüne geçerek potansiyel olarak zararlı olabilecek birçok
kimyasalı kullanımdan kaldırmıştır.

IKEA’nın tekstil sektöründe kullanılan
kimyasallara yaklaşımı nedir?
Kimyasallar üzerine çalışmalar, sağlık ve çevre üzerindeki etkilerin tüm yaşam döngüsü boyunca
önlenmesini amaçlar. Kimyasallara ilişkin kısıtlamalar koyarken, çalışma arkadaşlarımız ve tedarik
zincirindeki kişiler dahil hem üretimi hem de müşterilerimizi yani ürün kullanımını dikkate alıyoruz.

Nihai üründe zararlı madde kalıyor mu?
Üretim sürecindeki atık suyu nasıl kontrol
ediyorsunuz?
Tedarikçilerin tüm atık suyu arıtması zorunludur. Bu işlem, atık su arıtma tesisinde gerçekleştirilir.
Atık suyla ilgili yasalara ve düzenlemelere uyulması gerekir. IKEA suyun doğru şekilde arındırıldığından
emin olmak amacıyla arıtılmış suyu analiz etmek için habersiz kontroller yapar.
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Hayır. Kimyasallar, üretim süreci sona ermeden önce yıkanarak atılıyor ve atık su, bir su arıtma tesisinde ayrıca
işleniyor. Nihai ürünlerdeki kimyasal kalıntıları konusunda oldukça katı gerekliliklerimiz var.

IKEA yıllar içerisinde tekstil ürünlerinden
hangi kimyasal maddelerin kullanımını
kaldırdı?
Ağartma için klor: 2005’ten bu yana yasaklı.
Renkler için boya maddeleri: Dispers boya, doğrudan boya, baz boya veya azo boyası gibi,
kanserojen veya alerjen olduğu bilinen belli boya maddeleri yasaktır.
PVC: 1991’den bu yana yasaklı.
Formaldehit: Tekstil ürünlerinde 1991’den bu yana yasaklı.
APEO: APEO (NPEO ve OPEO) içeren kimyasalların kullanımı 2002’den bu yana yasaklı.
Organik solventler: 1998’den bu yana yasaklı.
Alev geciktiriciler: IKEA, olabildiğince az yerde, yani sadece belirli pazarlardaki yasalar gerektirdiği
sürece alev geciktirici kullanır. Bromlu alev geciktiriciler 1998’den bu yana yasaklıdır.
PFAS (perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler): Tekstil ürünlerinde 2016’dan bu yana yasaklıdır.

IKEA gerekliliklere uyulduğunu nereden
biliyor?
Tüm IKEA ürünleri, piyasaya sürülmeden önce detaylı bir test sürecine tabi tutuluyor. Gerekliliklere
uyumu sağlamak için, IKEA hem malzeme hem de nihai ürünler üzerinde düzenli doğrulama testleri
gerçekleştiriyor. IKEA ayrıca habersiz kontroller ve denetimler de yapıyor.

IKEA’nın pamuğun yetiştirilmesi
sırasında zirai ilaç kullanımı konusunda
bir politikası var mı?
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Evet. IKEA, İyi Pamuk İnisiyatifinin (BCI) kurucu üyesidir ve çalışmalarda aktif rol oynar. Ağustos
2015’ten bu yana IKEA ürünleri için kullanılan tüm pamuklar İyi Pamuktur ve BCI sosyal ve çevre
kriterleriyle uyumludur.

