Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 82/2015

Kedves Kolléga!
Kérem engedje meg, hogy megosszuk Önnel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
legújabb

tesztelésének

eredményét,

amelynek

során

női, férfi és gyermek

fehérneműk vizsgálatára került sor. A 18 db, szúrópróbaszerűen mintavételezett alsónemű
mindegyike megfelelt a címkén feltüntetett nyersanyag-összetételnek. A tesztelés részleteit, a
vizsgált termékek körét, valamint hasznos tanácsokat az alábbiakban olvashat.

Női, férfi, és gyermekeknek készült fehérneműk vizsgálata

BŐRREL ÉRINTKEZŐ TERMÉKEK - ALSÓNEMŰK VIZSGÁLATA

megfelelt/
Minta
megnevezése

Vizsgált
paraméter

nem
megfelelt

SPEIDEL

Címke szerint:

megfelelt

női fehérnemű

100 % pamut

Fotó

(Forgalmazó:
Belmatex Kft.)

Lema tex
5510/191

Címke szerint:

megfelelt

100 % pamut
Női alsó
(Gyártó: Lema tex)

C&A SNOOPY
BELLE női alsó

3 db
mintaelem:

megfelelt
Címke szerint:
95 % pamut
5 % elasztán

Lema tex 7150/5B

Címke szerint:

Férfi alsó

100 % pamut

(Gyártó: Lema tex)

megfelelt

MR. BIG

Címke szerint:

Férfi boxer

100 % pamut

megfelelt

208 fehér
(Forgalmazó:
MR. BIG TEAM
Kft.)

Férfi alsó

Címke szerint:

ffi alsó 250

100 % pamut

megfelelt

(Forgalmazó:
Serdo Kft.)

ABOUND

Címke szerint:

Vegyes fiú lka.
alsó

100 % pamut

megfelelt

bontott
(Forgalmazó:
V.L. Hungária Kft.)

C&A Girls’ slip

3 db
mintaelem:

(lány alsónemű 3
db-os)
megfelelt
Címke szerint:
100 % pamut

Mascot lka. alsó 3
db

3 db
mintaelem:

(Forgalmazó:
megfelelt
Weng’s Fashion
Kft.)

Címke szerint:
100 % pamut

TEZENIS BLU
ENERGY

Címke szerint:

megfelelt

94 % pamut
női alsó
6 % elasztán

Triumph Ribera
Tai

Azoszínezékek

megfelelt

Címke szerint:

megfelelt

100 % pamut
col. 0004/04
női fehérnemű
(fekete)

Azoszínezékek

MARKS&SPENCER

Fekete és fehér
mintaelem:

megfelelt

5 bikinis
női alsónemű
Címke szerint:
T61/3856

megfelelt
100 % pamut

BLACK/WHITE
Fekete
mintaelem:

Azoszínezékek
megfelelt

Bellinda classic
slip

Címke szerint:

megfelelt

100 % pamut
Férfi alsó „Classic”
(Forgalmazó:

Azoszínezékek

megfelelt

FindRoad

Címke szerint:

megfelelt

férfi alsó J100

100 % pamut

Bellinda Hungária
Kft.)

(Forgalmazó:
Rocco Billa
Hungary Kft.)

TED LAPIDUS
PARIS

Azoszínezékek

megfelelt

Címke szerint:

megfelelt

100 % pamut
Férfi alsó
(Gyártó és
forgalmazó:

Azoszínezékek

megfelelt

Gála Kereskedelmi
Zrt.)

Disney PLANES
CACTUS CLONE

Fehér, kék, zöld
mintaelem:

Fiú alsó
(Forgalmazó:
COTTONLAND
Kft.)

Címke szerint:
megfelelt
100 % pamut

Zöld, kék
mintaelem:

Azoszínezékek
megfelelt

H&M

Fehér és zöld
mintaelem:

EE/X2 0299824003
gyermek alsó
Címke szerint:
(5 db-os)

megfelelt
100 % pamut

Zöld
mintaelem:

Azoszínezékek
megfelelt

ABOUND

Címke szerint:

Vegyes fiú lka. alsó

100 % pamut

megfelelt

bontott
Azoszínezékek

megfelelt

(Forgalmazó:
Weng’s Fashion Kft.)

Női, férfi, és gyermekeknek készült fehérneműket vizsgált a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság. Az úgynevezett bőrrel érintkező termékek vizsgálatakor a címkén szereplő
nyersanyag-összetételt vizsgálták a szakemberek, de azt is ellenőrizték, hogy
tartalmaznak-e egészségre ártalmas, tiltott azoszínezékeket. Valamennyi termék
megfelelt.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma 18féle, szúrópróbaszerűen mintavételezett alsóneműt vizsgált meg, ezek között volt női, férfi,

valamint gyermekeknek készült termék is. A vizsgált alsóneműk egyik fele (9-féle) fehér
színű, míg a másik fele (9-féle) színes volt. A mintavételnél kiemelt szempont volt, hogy a
termékek 100% pamutból készüljenek, vagy legfeljebb néhány százaléknyi elasztán szálat
tartalmazzanak. A nyersanyag-összetételt mikroszkóppal vizsgálták a szakemberek, 18 db
termék közül valamennyi megfelelt a címkén feltüntetett nyersanyag-összetételnek.
Termékbiztonsági szempontból fontos, hogy a testtel hosszabb ideig érintkező termékek ne
tartalmazzanak egészségre káros anyagokat. A tiltott azoszínezékek, ha az emberi bőrrel
tartósan vagy gyakran érintkeznek, egészségügyi kockázatot jelenthetnek, mivel rákkeltő
hatásuk lehet. Ezért a veszélyes azoszínezékek használata, illetve az ezekkel kezelt áruk
forgalmazása az EU -ban 2002 óta tilos. A szabályozás a legkülönbözőbb bőrrel érintkezésbe
kerülő termékeket érinti. Például: ruhákat, ágyneműket, törülközőket. Veszélyes
azoszínezékeket Európában már nem gyártanak, de ázsiai és afrikai gyártók termékeiben, így
az onnan importált textil- és bőrárukban még előfordulhatnak.
Tiltott azoszínezék a vizsgálat alsóneműkben nem volt kimutatható egyetlen termék
esetén sem.

Hasznos tanácsok:
- Figyeljünk a megfelelő méretű alsónemű kiválasztására. A túl szűk alsónemű irritálhatja a
bőrfelületet, elszoríthatja a testet, ezáltal különböző egészségügyi problémákat, panaszokat is
okozhat.
- Vásárlásnál vegyük figyelembe az alsónemű anyagát. A testen közvetlenül viselt
ruhaneműnél, alsóneműnél célszerű a természetes anyagokból készült (pl. pamut) terméket
választani, hiszen a szintetikus anyagból készült alsóruhák egészségügyi problémákat,
bőrirritációt, gombás bőrbetegségeket is okozhatnak.
- A textiltermékeket el kell látni használati-kezelési útmutatóval, amely megadható
piktogrammal vagy szövegesen is. Keressék ezeket az útmutatókat, jelöléseket! A textíliák
kezelési útmutatója a vásárlóknak segít abban, hogy az alsóneműket szakszerűen ápolják, így
az ajánlott kezelési mód alkalmazásával a ruhadarab hosszabb ideig őrzi meg eredeti állapotát.
A vizsgálatról készült videó itt található:

https://youtu.be/6WTT14cmNm8
forrás: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Kérem engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét facebook oldalunkra, ahol megtalálja eddig
megjelent híreinket.
Az oldalt az alábbi linkre kattintva érheti el:
facebook.com/kedveskollega

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tesztjeit az alábbi linkre kattintva nézheti meg:
https://www.youtube.com/user/NFH001

Főszerkesztő:
Keszthelyi Nikoletta
nikoletta.keszthelyi@nfm.gov.hu
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a fogyasztók érdekében
www.nfh.hu

