
Markalar ve perakende satış şirketleri, 
atık su ve atık çamur sonuçlarını OEKO-TEX® inter-
net sitesinde şeffaf bir şekilde yayımlayabiliyorlar. 
Böylece, tüketiciler için sürdürülebilirlik taahhüdü-
nün, tedarik zinciri ile birlikte ortak bir şekilde açık 
ve kapsamlı olarak belgelendirmelerisine olanak 
sağlanır.

Tekstil ve deri üreticileri,
kimyasal yönetim sistemlerinin durumunu ve atık 
su ve atık çamur kalitesini değerlendirilebiliyor. 
DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® durum raporunu 

kullanarak, Greenpeace'in Detox kampanyası uy-
gunluk şartını karşılayabilirler. 

Uygunluk
ZDHC MRSL gereklilikleri ve limitlerine uygun olarak 
yürütülen atık su ve atık çamur testleri atık sular-
daki tehlikeli maddeleri ele alan yüksek standart 
olarak kabul edilmektedir. Akredite laboratuvarlar 
tarafından yayımlanan bu test raporları DETOX TO 
ZERO çerçevesinde kabul edilir.

Bağımsız

Dünya çapında 
standartlaştırılmış

Tekstil ve Deride 
uzman

Şeffaf

Güvenilir

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® NE GİBİ FAYDALAR SUNUYOR?
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DAHA YEŞİL BİR KİMYA İÇİN.

AMAÇ

Elimine etme
Toksik kimyasal madde salınımını oradan kaldırmak 
ve Greenpeace'in on bir kimyasal grubu ve daha 
fazlasını içeren öncelik listesine göre tehlikeli 
maddeler için çevresel olarak güvenli seviyelerin 
bulunmadığının bilincinde olmak. 

Önleme
Bilimsel belirsizlik karşısında tehlikeli kimyasalların 
elimine edilmesi amacıyla koruyucu tedbir almak. 
Prosesleri sorgulamak ve "zararlı" maddelerin 
taşınması ve kullanımına yönelik olarak önleyi-

ci tedbirlerin alınması açısından sürekli gelişim 
sağlamak adına ilgili önlemleri hayata geçirmek.

Bilme hakkı
Atık su deşarjının olduğu bölgelerde yaşayan 
toplulukların ve tüketicilerin tehlikeli kimyasal 
maddelerin ekosistemlere salındığı hususunu bilme 
hakkına sahip oldukları bilinciyle şeffaf bir yaklaşım 
ile hareket etmek. Ve üreticilerin eğitim, çevresel 
raporlama, şirket içi ve dışı iletişim gibi faaliyetlerini 
belgelemek.

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® ISLAK İŞLEM 
TESİSLERİNİN PERFORMANSINI DEĞERLENDİRİR.

 ÜRETİM TESİSLERİ

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®, kapsamlı bir doğrulama ve raporlama sistemidir. Tesislerin, Greenpeace ve 
diğer girişimler tarafından talep edilen gerekliliklere uymalarına yardımcı olur. DETOX TO ZERO,  aşağıdaki 
alanlarda değerlendirmelerde bulunur, denetimler yürütür ve raporlar hazırlar:

1.  DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®  Üretimi Kısıtlanmış Madde Listesi (MRSL) uyarınca atık  
 su ve atık çamur uygunluğu

2.  DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® MRSL uyarınca şirkette kullanılan kimyasal madde  
 uygunluğu

3.  Kimyasal ve çevresel performansa odaklanarak genel yönetim

ISLAK İŞLEM TESİSLERİ.

Yaş eğirme ve ilgili
prosesler

Ön işlem, boyama, baskı, bitim  
işlemleri ve ilgili prosesler

Sünger ve yatak
üretimi

Diğerleri (örn, tarımsal olmayan 
elyaf üretimi

Deri ön işlem prosesleri

Deri bitim işlemleri
Yeniden tabaklama, boyama 
yağlama

Tabaklama

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®, daha yeşil bir kimya  
hedefini destekler.

DEĞERLENDİRME

BAŞVURU. 
OEKO-TEX® internet sitesinde 
başvuru formunun doldurulması 

İNTERNET TABANLI 
DEĞERLENDİRME ARACI. 
Elektronik öz değerlendirme 
anketinin doldurulması

ANALİZ. 
Internet tabanlı sistemde sunulan 
verilerin eğitimli OEKO-TEX® 
denetçileri tarafından ön 
değerlendirmesinin yapılması

SAHADA DENETİM. 
Denetçi tarafından verilerin 
yerinde doğrulanması

NİHAİ DEĞERLENDİRME & 
DURUM RAPORU. 
Düzeltici faaliyetler dahil 
olmak üzere detaylı bir 
nihai rapor hazırlanması 
ve yayımlanmasıraporu 
hazırlar

DETOX TO ZERO İÇİN GEREKLİ ADIMLAR:


