IKEA NAJČEŠĆA PITANJA

KEMIKALIJE
- OPĆENITO
Koji je stav tvrtke IKEA o
štetnim kemikalijama?

SAGOSTEN dječji jastuci na
napuhavanje izrađeni su od
poliolefina, glatke i izdržljive
plastike koja ne sadrži klor i
druge štetne dodatke koji
se mogu pronaći u češće
korištenoj PVC plastici.
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Kupci mogu računati na to da su proizvodi koje kupe u
robnim kućama IKEA sigurni te da nisu štetni za zdravlje.
IKEA proizvodi ne smiju sadržavati štetne kemijske tvari.
Oni moraju biti u skladu sa svim pravnim propisima, no i
ispunjavati, pa čak i premašiti očekivanja kupaca. Kada god
je to moguće, IKEA prati najstrože postojeće pravne propise
i primjenjuje ih na globalnoj razini na sve proizvode na svim
tržištima.

Štitimo djecu uz bolju plastiku.

IKEA stavlja naglasak na predostrožnost i već je iz upotrebe
izbacila nekoliko kemikalija koje bi mogle biti štetne, često
čak i prije no što je to bilo propisano zakonom. Neki su
primjeri takvih tvari olovo, bromirani usporivači gorenja,

Koji je pristup tvrtke IKEA kada je riječ o
sprječavanju štetnosti za zdravlje ljudi i okoliša?
Kada je riječ o kemikalijama, IKEA nastoji izbjegavati uzrokovanje štetnih posljedica za zdravlje i okoliš i to
tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda:
-

pri proizvodnji sirovina
tijekom proizvodnje konačnog materijala i proizvoda
tijekom prijevoza i distribucije
tijekom korištenja proizvoda
na kraju životnog vijeka proizvoda (odlaganje u otpad / recikliranje)

Svi dobavljači tvrtke IKEA moraju se pridržavati kodeksa IWAY, odnosno IKEA kodeksa ponašanja za
dobavljače, neovisno o tome jesu li dobavljači proizvoda ili pružaju određene usluge tvrtki IKEA. U njemu
su definirani minimalni zahtjevi kada je riječ o okolišu i društvenim i radnim uvjetima, uključujući rukovanje kemikalijama tijekom opskrbnog lanca. Osim toga, svi se IKEA dobavljači moraju pridržavati svih
ograničenja korištenja kemikalija koje su navedene u specifikacijama naših proizvoda.
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Kako IKEA osigurava postupak proizvodnje kada
je riječ o kemikalijama?

Kako IKEA može jamčiti da u konačnom proizvodu nema štetnih tvari?
IKEA ima stroge preduvjete koji se primjenjuju na sve proizvode. Kada je riječ o kemikalijama,
primjenjujemo princip predostrožnosti i ograničenja navedena u specifikacijama naših proizvoda, u kojima
su u obzir uzeti pravni propisi, no i očekivanja kupaca. Specifikacije predstavljaju obvezujući ugovor
između dobavljača i tvrtke IKEA.
Prije proizvodnje provodimo procjene rizika, a tu su i testovi tijekom proizvodnje, ali i testovi konačnih
proizvoda u našem laboratoriju i vanjskom laboratoriju treće strane kojima provjeravamo je li sve u skladu
s pravilima. Osim toga, provodimo i neprestane testove provjere valjanosti i revizije sa slučajno odabranim
provjerama da bismo bili sigurni da se uvjeti ispunjavaju.
Tijekom godina smo shvatili da je odgovorna dugotrajna suradnja s dobavljačima i drugim zainteresiranim
stranama najbolji način razmjene znanja i postizanja trajne promjene. Stabilno partnerstvo pruža najbolju

Što je REACH i kako ga se IKEA
pridržava?
Uredba (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) uredba
je Europske unije o kemikalijama. Uz objavu popisa predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje, Europska agencija za kemikalije (ECHA) identificira tvari koje su posebno zabrinjavajuće (SVHC),
odnosno one o kojima proizvođači moraju obavijestiti kupca ako je njihov udjel u proizvodu veći od 0,1
posto težine proizvoda.

© Inter IKEA Systems B.V. 2017

Svi su IKEA proizvodi na globalnoj razini usklađeni s međunarodnim i nacionalnim propisima o kemikalijama, uključujući uredbu EU-a o kemikalijama REACH.

