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GOD KEMI
Vi følger REACH og går i en stor bue uden om farlige 
stoffer. Derfor er alle vores varer fri for fluorstoffer.

ALLE VORES
PRODUKTER ER 
FLUORFRI



DET BEDSTE TIL 
VORES BØRN
BØRNENE ER DET BEDSTE I  VORES LIV – OG DE ER VORES ANSVAR. 
DERFOR ER ALLE VORES VARER FRI FOR FLUORSTOFFER.

HVAD ER FLUORSTOFFER,  
HVOR KAN DET FINDES, 
HVORFOR UNDGÅ DET?

• Organiske fluorstoffer er vand og fedtafvisende og 
bruges derfor som imprægnering så tøjet bliver vand 
og smuds afvisende.

• De bruges derfor ofte som coating i tekstiler, møbler, 
madpakke papir osv.

• Organiske fluorstoffer kan give øget risiko for kræft, 
forringet sædkvalitet, hormonforstyrrelser og fedme.

• Derfor gå efter PFA, PFC eller Fluorfrit udendørstøj.

HVAD GØR BRANDS4KIDS FOR 
AT UNDGÅ BRUGEN AF DET?

√  Alle vores varer testes ift. REACH standarderne og 
vores egne standarder for PFC’er og PFAS’er da 
ikke alle er EU reguleret. Derfor er alle vores varer 
fri for fluorstoffer.

√  De steder hvor vi har mulighed for det anvender 
vi Bionic Finish coating, som bruger en fluorine 
fri coating. Bionic finish bruges på alt MeToo 
overtøj og udvalgte Minymo outdoor produkter, se 
hangtag på det enkelte produkt.

√  Fluorstoffer findes blandet andet ikke i PU 
regntøj og gummistøvler da det ikke er en coatet 
overflade, men en overflader som allerede er 
vandtæt. 

HVORDAN KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OG HJÆLP?
• Læs om Reach standarder

• Læs om Bionic finish

• Henvis gerne til Brands4kids hvis en kunde ønsker yderligere spørgsmål besvaret

VIGTIG INFORMATION 
OM REACH

REACH er en EU-forordning, der er vedtaget med 
henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers 
sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier 
kan udgøre, samtidig med at den forbedrer den 
europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne. 
Den fremmer også alternative metoder til 
farevurdering af stoffer med henblik på at reducere 
antallet af dyreforsøg. 

I henhold til REACH bærer virksomhederne 
bevisbyrden. For at overholde forordningen 
skal virksomhederne identificere og håndtere 
de risici, der er forbundet med de stoffer, 
som de fremstiller og markedsfører i EU. De 
skal bevise over for ECHA, hvordan stoffet kan 
anvendes sikkert, og de skal videreformidle 
risikohåndteringsforanstaltningerne til brugerne.

Hvis risiciene ikke kan håndteres, kan 
myndighederne begrænse anvendelsen af stoffer 
på forskellige måder. I det lange løb bør de farligste 
stoffer blive udskiftet med mindre farlige stoffer.

REACH står for „Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals“ 
(registrering, vurdering og godkendelse af samt 
begrænsninger for kemikalier). Forordningen 
trådte i kraft 1. juni 2007.

TESTED AND APPROVED
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VI ER PÅ 
MÆRKERNE 

NÅR DET GÆLDER 
BØRN

BIONIC FINISH ECO
Just like nature
√  Det vandafvisende stof som  

bruges til imprægnering er  
uden fluor.

√  Vandafvisende
√  Smudsafvisende
√  Bevarer farver og ser nyt  

ud i længere tid
√  Hurtigtørrende
√  Åndbar


