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Klage over falsk markedsføring af tekstilmærket ”Tiltro til textiler”. 

”Tiltro til textiler” er et mærke, som fortæller forbrugeren, at produktet opfylder en 
række krav om indhold af problematiske stoffer. Teknologisk Institut administrerer 
mærket i Danmark. På Teknologisk Instituts hjemmeside www.okotex.dk kaldes mærket 
også Øko-Tex 100-mærket. Ideen med ordningen er, at produkter, som bærer Øko-Tex 
100-mærket, skal være af materialer, der ikke kan give skadevirkning på personer, og 
som forbrugerne derfor kan have tillid til at bruge (www.okotex.dk/14158). Det er derfor 
misledende, at mærkets navn Øko-Tex henleder tankerne på økologi. Forbrugeren er 
tilbøjelig til at tage mærket som et miljømærke, hvilket det ikke er.  
 
De tekstiler der bærer Øko-Tex 100-mærket skal opfylde krav af følgende karakter (se 
også kravene og en udførlig liste over stoffer, der er begrænset under Øko-Tex 100-
mærkningen på Øko-Tex’ hjemmeside, www.okotex.dk/14156): 
 

• Krav til mængden af visse stoffer med påvist eller mistænkt sundhedsskadende 
virkning omfattende allergifremkaldende, hormonforstyrrende, 
kræftfremkaldende, neurotoksiske og reproduktionstoksiske stoffer.   

• Krav til en neutral pH-værdi for at mindske hudirritation. 
• Krav til begrænset farvestofafgivelse. 
• Krav til begrænset brug af flammehæmmende og antibakterielle 

imprægneringerne. 
 
Øko-Tex 100-mærket stiller således udelukkende krav til det færdige produkt, og 
kravene er formuleret for at sikre forbrugerens sundhed. Der stilles ingen krav til selve 
produktionen af tekstilerne. Således yder Øko-Tex 100-mærket ingen garantier for en 
økologisk eller på andre måder miljøbeskyttende produktion. Mange tekstiler vil kunne 
opfylde kravene ved en simpel tur i vaskemaskinen, selv om tekstilerne eventuelt har 



været udsat for en forudgående miljøbelastende produktion. 
 
Øko-Tex 100 er et sundhedsmærke, der også forsøger at profilere sig som et 
miljømærke. Altså et sundhedsmærke, der lader os tro, at vi ud over at beskytte os selv 
mod sundhedsfarlige stoffer også beskytter miljøet mod miljøskadelige stoffer. Dette er 
uheldigt, og nedprioriterer også det generelle råd til forbrugerne om at vaske nye 
tekstiler, inden de tages i brug. 
 
”Øko-” er et præfix som langt de fleste vil forbinde med økologi. Eftersom Øko-Tex 100-
mærket ikke har noget med økologi at gøre, vil det være passende med et andet navn 
til mærket, som er i overensstemmelse med mærkets funktion: At beskytte forbrugeren 
– ikke miljøet! 
 
Vi beder forbrugerombudsmanden om at tage stilling til brugen af navnet Øko-Tex på 
produkter såvel som på hjemmesiden www.okotex.dk (herunder selve url-navnet på 
hjemmesiden). Vi mener ikke, det er rimeligt at bruge termen Øko-Tex. Den 
internationale forening, som står for certificeringen, hedder Oeko-Tex Association, og 
Teknologisk Institut bør pålægges at beskrive standarden som ”Oeko-Tex Standard 
100” i sin fulde længde.  
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