IKEA SSS

FORMALDEHİT
Formaldehit nedir?
Formaldehit, doğal çevrede yaygın olarak bulunan bir maddedir.
Yüksek konsantrasyonda kendine has bir kokuya sahip olan renksiz
bir gazdır.
Formaldehit, örneğin meyveler ve ağaçlardaki tüm canlı hücrelerin bir
parçasıdır. Saç şampuanı gibi tüketici ürünlerinde yaygın olarak
kullanılır fakat doğal ahşap da formaldehit içerir.

Olabildiğince az
formaldehit.
DAVE dizüstü bilgisayar
masası, son yıllarda
formaldehit emisyonlarını
yaklaşık olarak %40
azalttığımız bir MDF üst
yüzeye sahiptir. Seviyeler şu
anda AB gerekliliklerinin
oldukça altındadır.

Nerede kullanılır?
Ahşap bazlı malzemelerden yapılan tüm ürünler ve tekstiller formaldehit içerebilir.
Sunta gibi ürünlerin üretimi için kullanılan yapıştırıcıya yapıştırıcı malzeme olarak
eklenir. Tekstil ürünlerinde ise formaldehit farklı reçinelerde kullanılır.

Formaldehit tehlikeli midir?
Bilim ve tıp enstitüleri, test laboratuvarları ve sektör olası tehlikeleri on yıllardır
araştırmaktadır. Hepsi, yüksek formaldehit seviyelerinin sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceği
konusunda hemfikirdir.
Önerilen sınır seviyeleri, pazardan pazara farklılık gösterir ve IKEA gelişmeleri izleyerek gereklilikleri onlara
uyarlamak için sürekli olarak çalışmaktadır.

Formaldehite hassasiyet farklılık
gösterebilir mi?
Evet. Formaldehite olan hassasiyetimizde farklar mevcuttur. Bazıları orta seviyelerden dahi rahatsız
olmazken başkaları düşük seviyelerden de etkilenebilir.

IKEA formadehit emisyonlarını azaltmaya
çalışıyor mu?
Evet. Formeldehit emisyonlarını azaltmak için sürekli çalışıyoruz.

IKEA, formaldehit emisyonlarının azaltılması için çok fazla çaba ve kaynak harcayarak ahşap bazlı ürünler
üretilirken kullanılan yapıştırıcıyı hedef alıyor. Bu çalışma, geliştirilmiş malzeme kaynağı bulma ve üretim
tekniklerini de içeriyor. IKEA ayrıca kalite rutinlerini ve prosedürlerini sürekli olarak geliştirmek ve
uygulamak için tedarikçileriyle de yakından çalışıyor.
IKEA, kalite güvencesi programı kapsamında, hem ürünlerde hem de nihai ürünlerde kullanılan
malzemeler için sürekli testler yapıyor. IKEA tüm tedarikçilerinin, 24 saatlik bir bildirim süresi içerisinde,
IKEA taleplerine ve yasal gerekliliklere uyumlarını belirten doğrulama test raporlarını ve sertifikalarını
gösterebilecek durumda olmasını zorunlu kılıyor. Uzun yıllardan beri, formaldehit IKEA ürünleri üzerinde
kullanılan boya ve vernikte kullanılmıyor.
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Bu nasıl yapılıyor?

IKEA formaldehit emisyonlarının
azaltılması için yapılan çalışmalardan
memnun mu?
IKEA’nın uluslararası bir perakendeci olarak büyük bir sorumluluğu var. Amaç her zaman tüm ürünlerin
güvenli olması ve IKEA kullanılan malzemeleri ve üretim yöntemlerini geliştirmek için sürekli çalışıyor.
Formaldehit, IKEA ürünleri için kullanılan tüm boya ve verniklerde yasaklı durumda. Formaldehiti azaltmak,
malzeme ve üretim yöntemlerini geliştirmek ve verimli endüstriyel üretim kapasitesine ulaşmak için
sektörle birlikte sürekli çalışmalar devam ediyor.

Endişeliyim, ne yapmalıyım?
Endişelenmenize gerek yok. 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.
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IKEA tedbirli çalışır ve genelde yasaların dahi önüne geçerek potansiyel olarak zararlı olabilecek birçok
kimyasalı kullanımdan kaldırmıştır.

