
O RÓTULO PARA COURO
TESTADO QUANTO À PRESENÇA 
DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.
 



PROTEÇÃO EFETIVA DOS CONSUMIDORES A NÍVEL MUNDIAL.

IDEIA

Ensaios quanto à presença de substâncias nocivas
Para os consumidores nos mercados de consumo 
como o europeu, é evidente que os produtos de couro 
adquiridos são inofensivos para a saúde. Os requisi-
tos legais são extremamente rigorosos. No entanto, 
surgem cada vez mais reclamações e devoluções de 
produtos de couro devido à descoberta de produtos 
químicos nocivos.

A certificação LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® 
garante a conformidade legal dos produtos de couro 
testados. Ela certifica ainda que um produto etique-
tado com o LEATHER STANDARD foi testado de forma 
fiável quanto à presença de substâncias nocivas.
 

Garantia de qualidade para empresas
Com base num catálogo de critérios cientificamente 
sólido e nos testes laboratoriais neutros, as empre-
sas da cadeia de produção recebem apoio específi-
co para a implementação da segurança do produto 
que ambicionam em termos humanos e ecológicos. 
O certificado funciona, para várias empresas, como 
comprovativo de cumprimento de condições de for-
necimento exigidas.



www.oeko-tex.com

PODE CONTAR COM ISSO.

VANTAGENS

Classes de substâncias  
relevantes para o ambiente

Produtos químicos nocivos  
para a saúde

Regulamentações legais 
(Corante azoico, crómio (VI), PFOS,  

chumbo, etc.)

Requisitos dos anexos XVII e 
XIV do Regulamento REACH, 

bem como a lista candidata de 
SVHC da ECHA

Os rigorosos ensaios quanto à presença de substâncias nocivas e o extenso catálogo  
de medidas incluem:

Marque os seus produtos com um rótulo indepen-
dente e autoexplicativo para artigos de couro tes-
tados quanto à presença de substâncias nocivas e 
documente, assim, a responsabilidade do seu pro- 
duto para proteção do consumidor. A avaliação in- 
dependente feita por institutos pioneiros OEKO-TEX® 
a nível mundial representa uma medida de cons-
trução de confiança extrema nos seus materiais 
e produtos. Recebe assistência prática para a sua 
garantia de qualidade profissional. Graças ao siste-

ma de certificação modular, consegue poupar nos 
custos de certificação dos seus produtos, caso já 
esteja a utilizar matérias-primas com certificação 
LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®, uma vez que 
os certificados válidos são reconhecidos nas fases 
de produção posteriores, evitando-se desta forma a 
duplicação de ensaios. Tem a possibilidade de apre-
sentar de forma detalhada e gratuita a sua linha de 
produtos certificados e a sua empresa na guia de 
compras do OEKO-TEX® na página inicial.



O SISTEMA MODULAR.   

AS 4 CLASSES DE PRODUTOS DO LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®.

DETALHES

A certificação do produto de acordo com o LEATHER 
STANDARD by OEKO-TEX® é modular. Os artigos de 
couro podem ser testados e certificados em qual-
quer fase do processo, incluindo na fase produção 

de acessórios. A certificação de couros e peles está 
sujeita a uma regulamentação especial no âmbito 
do LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®. O couro 
proveniente de animais exóticos não é certificável.

Os ensaios LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® 
quanto à presença de substâncias nocivas basei-
am-se essencialmente na respetiva utilização pre-
vista dos materiais ou artigos/produtos de couro. 

Quanto mais intenso for o contacto do produto com 
a pele e quanto mais sensível for a pele, mais rigo-
rosos devem ser os requisitos em termos humanos 
e ecológicos.

CLASSE DO PRODUTO 1
Produtos para bebés e crian-
ças até aos três anos (vestuá-
rio de couro, tapetes em pele 
de carneiro, peles, etc.) 

CLASSE DO PRODUTO 2
Produtos utilizados que entram 
em contacto direto com a pele 
(calças/casacos de couro, roupa 
interior de couro, etc.)

CLASSE DO PRODUTO 3
Produtos utilizados que não entram 
em contacto com a pele (casacos/
blusões de couro forrados, bolsas 
de couro, cintos de couro etc.)

CLASSE DO PRODUTO 4
Materiais utilizados para decoração 
(capas para móveis estofados, etc.)

Produtos semiacabados de couro  
(p. ex., curtume a crómio, curtume 
isento de crómio, crosta, etc.)

Artigos pré-fabricados (todo o tipo 
de vestuário, acessórios, etc.)

Couro acabadoMateriais de fibra de couro



Deve ser esta a aparência do rótulo LEATHER STANDARD.

DETALHES CERTIFICAÇÃO
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OS SEGUINTES PASSOS SÃO NECESSÁRIOS PARA UMA 
CERTIFICAÇÃO LEATHER STANDARD.

PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO. 
Preenchimento do formulário 
de pedido e apresentação da 
amostra de material

VERIFICAÇÃO DO PEDIDO. 
Verificação do pedido e da 
amostra de material

DEFINIÇÃO E ANALÍTICA. 
Definição dos critérios de ensaio 
e medição, desenvolvimento de 
um plano de medição individual, 
ensaio da amostra de material 

VISITA NO LOCAL. 
Inspeção e avaliação da 
fábrica (antes ou pouco 
tempo após a certificação)

RELATÓRIO. 
Envio de um relatório de 
ensaio detalhado

CERTIFICADO. 
Emissão do certificado 
válido por um ano

Número de certificado e 
instituto responsável

Logotipo

Compromisso e  
endereço na internet



www.oeko-tex.com
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https://www.oeko-tex.com/en/
https://www.facebook.com/oekotex/
https://twitter.com/OEKO_TEX_Int
https://www.linkedin.com/company/oeko-tex

