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Het bedrijf

The Cotton Group SA/NV
Waterloo Office Park

Drève Richelle 161 O, Box 5

1410 Waterloo, BELGIUM

krijgt het recht volgens de STANDARD 100 by OEKO‑TEX® om het

STANDARD 100 by OEKO‑TEX® beeldmerk te gebruiken, in

overeenstemming met ons testrapport, nummer 3519

voor de volgende artikelen:

Gebreide kant-en-klare kledingstukken (T-shirts & poloshirts, sweatshirts) van 100% biologisch katoen, biologisch

katoen/polyester (gerecycleerd), biologisch katoen/viscose, biologisch katoen/polyester (gerecycleerd)/viscose, wit,

reactief en dispers geverfd – volledig biologisch katoen GMO niet detecteerbaar – gerecycleerd polyester (gerecycleerd

gehalte > 20%: polyester 100% pre-consumer materiaal gemaakt van PET-flessen) – Inclusief toebehoren (naaigaren,

borduurgaren, bedrukte en geweven labels, knopen, ritsen, gespen, trekkoord koorden, metalen oogjes, klittenband) –

Allemaal geproduceerd met materialen die zijn gecertificeerd volgens STANDARD 100 by OEKO-TEX®

De keuringen van de bovenstaande artikelen werden volgens de STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, Annex 4, productklasse II

uitgevoerd en hebben aangetoond dat voldaan wordt aan de momenteel geldende human-ecologische eisen volgens Annex 4 van

de STANDARD 100 by OEKO‑TEX® voor producten met huidcontact.

De gecertificeerde artikelen voldoen aan eisen van bijlage XVII van REACH (incl. het gebruik van azo-kleurstoffen, nikkel, etc.), de

Amerikaanse eisen met betrekking tot het totaal gehalte aan lood in kinderartikelen (CPSIA, met uitzondering van accessoires van

glas) en de Chinese Standaard GB 18401:2010 (eisen voor etikettering werden niet gecontroleerd).

De houder van het certificaat heeft zich door middel van een conformiteitsverklaring volgens ISO 17050-1 verplicht alleen

producten van het STANDARD 100 by OEKO‑TEX® beeldmerk te voorzien die overeenkomen met het oorspronkelijk geteste

monster. De conformiteit werd gecontroleerd door audits.

Het certificaat 2101007 is geldig tot 31.01.2023

Zwijnaarde, 19.01.2022
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Getest op schadelijke stoffen

www.oeko-tex.com/standard100


