Det intelligenta
valet för dig
och miljön!
Smarta T-Märkta tvätterier som arbetar
för en bättre miljö, god kvalitet och en enklare vardag

Kemtvätt

Anlita ett
auktoriserat tvätteri

Låt proffsen hantera dina textilier

Anlita alltid ett tvätteri som har Tvätteriförbundets T-Märke.
T-Märket är en kvalitetsmärkning som endast får lov att användas av
Sveriges Tvätteriförbunds auktoriserade tvätterier. Märkningen innebär att
tvätterierna uppfyller höga krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet
och effektivt resursutnyttjande. För att få använda T-märket måste
tvätterierna genomgå noggranna och återkommande kontroller. På så sätt
säkerställs att tvätterier som bär T-Märket klarar uppsatta kravnivåer inom
områdena hygien, ekonomi, processkontroll, miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

En modern, miljövänlig och ansvarsfull metod
för att få textilier att leva längre

Professionella tvätterier har redskapen och kunskapen för att hantera textilier
på säkrast och miljömässigt mest korrekta sätt.

En insats för miljön

Branschen driver ett ständig innovationsarbete
för att minimera miljöpåverkan.

Minska risken för hudirritation

Hantering av fläckborttagningsmedel i hemmet kan besvära huden.

Värdesätt din lediga tid

Att lämna dina textilier på kemtvätt ger dig besvärsfrihet
och sparar värdefull tid som du kan lägga på andra saker.

Förlänger dina textiliers livslängd
Kemtvätt är skonsamt för textilier och kan förlänga deras livslängd. Fläckar tas
bort utan mekaniska metoder som kan skada textilierna. Många material som
mocka, läder, päls och ylle tål inte vatten och måste därför tvättas med andra
metoder. I kemtvätt används istället för vatten främst organiska lösningsmedel,
eftersom de löser fett och transporterar bort smutspartiklar utan att materialet
sväller, krymper eller skrynklar sig som vissa material gör vid vattentvätt.
Kemtvätt kan därmed förlänga livslängden för ömtåliga textilier.

Titta alltid efter
T-Märket!
En garant för hög kvalitet & god service

Tillsammans mot
en bättre miljö
Var medveten om vilket avtryck du lämnar

”Tyvärr uteblir ofta den önskvärda positiva miljöeffekten
vid tvätt i hemmet.”
Trots att den nya tvättutrustningen i hemmen har blivit mer energieffektiv på senare
år har tvätt i hemmet dessvärre fortfarande större negativ inverkan på miljön än
tvätt på professionella tvätterier. De auktoriserade tvätterierna arbetar aktivt för att
kontinuerligt minska sin miljöbelastning. Genom att använda ny och förbättrad
teknik fortsätter den professionella tvätteribranschen att optimera sina resurser och
sin energiförbrukning, samt minska utsläppen av koldioxid, som anses vara den
huvudsakliga orsaken bakom jordens klimatförändringar.

Professionella tvätterier
Använder i hög grad kontrollerade processer för att kunna garantera renlighet
och hygien, där alla tvättcykelns parametrar optimeras.
Har utvecklat och fortsätter att förbättra teknik för avloppsrening
och vattenåtervinning.
Anpassar tvättprocessen och användningen av tvättmedel för varje specifik tvättcykel.
Optimerar sina resurser och sin energiförbrukning genom innovativ teknik (t. ex.
processintegrerade vatten- och värmeåtervinningssystem, tvätt vid låg temperatur,
värmeväxlare och förnyelsebar energi).
Reducerar utsläppen av koldioxid genom att använda ny teknik.

Källor: ETSA Pressmeddelande maj 2014 – Hållbarhet är en prioriterad fråga för textilservicebranschen
ETSA maj 2014 – Textilserviceföretag arbetar för en hållbar affärsmodell

Beräkningen av vårt koldioxidavtryck grundas på Greenhouse Gas Protocol-metoden.
En global standard för att mäta, hantera och rapportera växthusgasutsläpp
Källa: ETSA 2015 – CO2 Factsheet for Textile Services Cycle

Sveriges
Tvätteriförbund

T-Märket!

Tvätteriförbundets kvalitetsmärkning

Hjälper företag att ta miljöansvar

Företag som är anslutna till Sveriges Tvätteriförbund genomgår – utöver kontroll
från myndigheter – även en återkommande auktoriseringskontroll, där bland
annat förbrukning och hantering av tvättkemikalier kontrolleras med hjälp av
laboratorieanalyser. I kontrollen följs även branschens arbete kring alternativa
metoder upp. Endast efter godkänd auktorisationskontroll får våra medlemmar
bära T-Märket, en symbol som visar på att verksamheten bedrivs på ett
ansvarsfullt sätt och med hög kvalitet. Förbundet genomför även utbildningar och
samarbetsprojekt i syfte att t. ex. minska energiförbrukningen. Tvätteriförbundet
delar dessutom årligen ut ett hållbarhetspris till företag som utmärkt sig som
särskilt framstående inom miljö och hållbarhet.

Ständig utveckling för minskad miljöpåverkan

Tvätteriförbundets T-Märke är en kvalitetsmärkning som får användas av
medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund. Märkningen innebär att tvätterierna
uppfyller förbundets höga krav på yrkesmässig branschprofessionalism.

Tekniken utvecklas ständigt, med målsättningen att minimera miljöpåverkan, utan
att tumma på kvaliteten. Tydliga regler finns för hur kemikalier och lösningsmedel
ska hanteras före, under och efter användning och samtidigt utvecklas alternativa
metoder som minskar användningen av organiska lösningsmedel.

Alla medlemmar genomgår en årlig auktoriseringskontroll. Certifikatet utfärdas
efter kontroll av medlemmarnas egendeklaration i kombination med revisioner
och besök på tvätterierna. Beroende på typ av verksamhet utvärderas upp till
70 punkter och anläggningarna måste vara godkända på alla punkter för att
erhålla sitt certifikat..

Kan kemtvätt vara bra för miljön?

Kriterierna för auktorisation är framtagna av Sveriges Tvätteriförbund
i samarbete med Ensucon AB. Ensucon är ett innovativt miljökonsultbolag
med bred kunskap och lång erfarenhet inom miljö, arbetsmiljö och hållbarhet.
Kriterierna ses över regelbundet och vid behov sker justering. Målet är att
nivån ständigt ska höjas och utvecklas efter branschens best practice
och naturligtvis efter kundernas krav och förväntningar.

I vissa fall krävs kemtvätt för att ”rädda” textilier som i annat fall skulle ha
kasserats. Att producera textilier är ofta resurskrävande och att öka livslängden är
därför kopplat till miljövinster. Enligt en undersökning utförd av de holländska
forskningsinstituten TNO och TKT på uppdrag av CINET (International
Committee of Textile Care) är det två till tre gånger bättre för miljön att lämna
bort sin tvätt än att tvätta den hemma själv.

Källa: Duurzaam reinigen II, TNO Report 052.02750/01.01, 2012

Anlita alltid ett
auktoriserat tvätteri
Titta efter T-Märket!
En garant för hög kvalitet & god service
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