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Tests in progress or waiting to be carried out should be stopped or Os testes em curso ou que ainda não foram efectuados devem ser
cancelled if any individual test already completed gives values, cancelados se qualquer teste individual já efectuado originou um
which exceed the limits.
valor que excedeu o valor limite.
The samples are prepared for testing by a conditioning according to
the regulations given in ISO 139.

As amostras são preparadas para os testes acondicionando-as de
acordo com as condições descritas dadas na norma ISO 139.

1

Determinação do pH

Determination of the pH value

The pH value is determined according to ISO 3071 (KCl solution).

O valor de pH é determinado de acordo com a ISO 3071 (solução de
KCl).

2

Determination of formaldehyde

Determinação de formaldeído

2.1

Qualitative testing for the presence of formaldehyde

Teste qualitativo para a presença de formaldeído

As a rule, qualitative tests have to be done first to show whether Regra geral, testes qualitativos são efectuados previamente de mosubsequent quantitative tests will be necessary.
do a decidir a necessidade de aplicação de testes quantitativos.
The qualitative tests are to be performed under semi-quantitative
working conditions in aqueous and sulphuric extracts of the samples
at the same time.

Os testes qualitativos são efectuados, em condições de trabalho semi-quantitativas, sob ambos os extractos das amostras, aquosos e
sulfúricos.

In the case of products containing glyoxal, to avoid a wrong inter- No caso de produtos contendo glioxal, para evitar uma interpretação
pretation, reagents reacting specifically with formaldehyde should incorrecta, devem ser utilizados reagentes específicos para o forbe used.
maldeído.
2.2

Quantitative determination of the content of free and
partially releasable formaldehyde

Determinação quantitativa do teor em formaldeído livre e parcialmente libertável

The test is performed as given by the Japanese law “Harmful Substance – Containing Household Products Control Law No. 112”. According to this method the content of free and partially releaseable
formaldehyde is integrally determined in aqueous extract using the
acetyl-acetone method by means of a spectrophotometer.

O teste é efectuado de acordo com a lei japonesa “Substâncias nocivas – Controlo de produtos para uso doméstico” nº 112. De acordo com este método o teor em formaldeído livre e parcialmente libertável é integralmente determinado no extracto aquoso utilizando
o método espectrofotométrico com acetilacetona.

3

Determinação de metais pesados

Determination of heavy metals

Tests for the following heavy metals (extractable and total content) São realizados ensaios aos seguintes metais pesados (extractáveis
are performed:
e teor total):
• Antimony

• Antimónio

• Arsenic

• Arsénio

• Lead

• Chumbo

• Cadmium

• Cádmio

• Chromium

• Crómio

• Chromium(VI)

• Crómio(VI)

• Copper

• Cobre

• Cobalt

• Cobalto

• Nickel

• Níquel

• Mercury

• Mercúrio

The quantitative determination of the heavy metal components extracted according to paragraph 3.1 or digested according to paragraph 3.2, is performed by atomic absorption spectrometry (AAS),
ICP, or spectrophotometry.

A determinação quantitativa de metais pesados extraídos de acordo
com o parágrafo 3.1 ou digerida de acordo com o parágrafo 3.2, é
efectuada por espectrofotometria de absorção atómica (AAS), ICP ou
espectrofotometria VIS-UV.

3.1

Extracção com solução artificial de suor ácido

Extraction with artificial acid sweat solution

The heavy metals are extracted by use of artificial acidic sweat solution according to ISO 105E04 (testing solution II).

24.10.2016

Os metais pesados são extraíveis com uma solução de suor ácido
artificial preparada de acordo com a norma ISO 105-E04 (solução
teste II).
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Accessories made from painted or unpainted metal and galvanized
plastics must be enclosed in several layers of an inert, undyed
textile (e.g. polyester, polyacryl) to avoid abrasion due to scratching,
beating or shaking.

Os acessórios metálicos pintados ou não pintados e plásticos galvanizados devem ser envolvidos em várias camadas de material têxtil
não tingido e inerte (e.g. poliéster, acrílico) para evitar a abrasão durante a agitação.

Metallic accessories having a surface refinement or coating are subjected to a further test for extractable nickel after a pre-treatment
(wear and corrosion according to EN 12472:1998).

Os acessórios metálicos que contenham uma superfície pura ou revestida são sujeitos a testes adicionais para níquel extraível após
um pré-tratamento (uso e corrosão de acordo com EN 12472:1998).

3.2

Digestão das amostras

Digestion of the samples

The samples are chemically digested using acids in order to get a As amostras são digeridas quimicamente em meio ácido de modo a
clear solution.
obter uma solução límpida.
Different components of the sample, which can be differentiated
macroscopically (base material, paints, etc.), are separately digested and analysed. The method is therefore suitable to check the
samples for total lead content in reference to the requirement of the
American legislation for children’s articles (CPSIA, Consumer Product Safety Improvement Act).

Os diferentes componentes de uma amostra que podem ser diferenciados macroscopicamente (material base, tintas, etc.), são digeridas e analisadas separadamente. O método é portanto apropriado
para verificar nas amostras o teor de chumbo total em referencia
aos requisitos da legislação Americana para artigos de criança
(CPSIA, Lei de Melhoria na segurança dos produtos de consumo).

3.3

Teste para o crómio (VI)

Testing for chromium(VI)

The test for chromium(VI) is performed with the extract prepared by O teste do crómio (VI) é efectuado sob o extracto obtido com uma
using the artificial acidic sweat solution.
solução de suor ácido artificial.
For leather the analysis is carried out according to ISO 17075.

Para couro a análise é efetuada de acordo com a ISO 17075.

4

Determinação do teor de pesticidas

Determination of the content of pesticides

In the STANDARD 100 by OEKO-TEX® there is a list of pesticides, Na STANDARD 100 by OEKO-TEX® estão discriminados os pesticiwhich might be used for natural fibres and are critical because of das que podem ser utilizados em fibras naturais e que são críticos
their persistence.
devido à sua persistência.
The tests for the pesticides which are mentioned in the STANDARD
100 by OEKO-TEX® are performed with cleaned-up extracts by gas
chromatography with selective detection (MSD or ECD).

Os testes aos pesticidas mencionados na STANDARD 100 by OEKO-TEX® são efetuados sob extratos limpos por cromatografia gasosa
com um detetor seletivo (MSD ou ECD)

5

Determinação do teor de fenóis

Determination of the content of phenols

The pentachlorophenol (PCP), isomers of tetrachlorophenol (TeCP)
and Trichlorophenol (TrCP) or ortho-phenylphenol (OPP) content is
determined for samples where the use of PCP, TeCP, TrCP and OPP
is supposed in a raw material conservation agent, an auxiliary or a
finishing agent, or for the treatment of the finished product. With
textile floor coverings the PCP, TeCP, TrCP or OPP content is determined only in pile material consisting of wool or wool blends. For
analysis gas chromatography can be used with mass spectrometric
(MSD) or electron capture detection (ECD).

O teor em pentaclorofenol (PCP), isómeros do tetraclorofenol (TeCP)
e do triclorofenol (TrCP) ou ortofenilfenol (OPP) é determinado em
amostras nas quais supostamente passam ser utilizados como preservantes da matéria prima, em auxiliares, em produtos de acabamento ou para o tratamento dos produtos acabados. Em tapetes ou
carpetes o teor em PCP, TeCP, TrCP ou OPP é determinado apenas
quando o material é em lã ou suas misturas. Para a análise a cromatografia gasosa pode ser utilizada com um detetor de massa
(MSD) ou detetor de captura eletrónica (ECD).

6

Determinação do teor de plasticizantes

Determination of the content of plasticisers

With the test those phthalates are included which are specified in
various publications and legal framework as being critical for the
health of children, babies or impose a general health risk . The list
of phthalates of the STANDARD 100 by OEKO-TEX® include those
phthalates which are mentioned at the time of publication of the
Standard in REACH (EC Regulation 1907/2006, Annexes XIV and applicable parts of XVII) as well as those mentioned in candidate list
for SVHC and CPSIA.

Neste teste estão incluídos os ftalatos que estão especificados em
várias publicações e enquadramentos legais como sendo críticos
para a saúde de crianças e de bebés ou colocam em risco a saúde
em geral. A lista de ftalatos na STANDARD 100 by OEKO-TEX® inclui os ftalatos que estão mencionados no à data da publicação da
norma REACH (Regulamento EU 1907/2006, Anexos XIV e partes
aplicáveis do XVII) assim como os mencionados na lista de candidatos para SVHC e CPSIA.

The test for PVC plasticisers is performed by extraction of the testing
material with an organic solvent. The extract is analysed after cleanup by gas chroma-tography (MS detection).

Os plasticizantes são extraídos, do material a testar, com um solvente orgânico. O extracto é analisado por cromatografia gasosa
com detector selectivo (MSD).

24.10.2016
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7

Determination of the content of organic tin compounds

Determinação do teor de compostos organoestanhados

The method for determination of organic tin compounds is based on
an extraction of the material with an organic solvent and followed by
derivatization with sodium tetraethylborate. The tests are performed
with cleaned-up extracts by gas chromatography with selective detection (MSD).

O método para determinação de compostos organoestanhados é
baseado numa extração do material com um solvente orgânico seguida de derivatização com tetraetilborato de sódio. Os testes são
efetuados sob os extratos limpos por cromatografia gasosa com detetor seletivo (MSD).

8

Determinação do teor de parafinas cloradas de cadeia curta.

Determination of the content of short chain
chlorinated paraffines

The method for the determination of the short chain chlorinated paraffines is based on an extraction of the testing material with an organic solvent and subsequent analysis with GC/MS or GC/MS/MS.
For screening (analysis of the sum of all short, medium and long
chain chloroparaffines the instrument can be operated in the EI
(electron impact) mode. For the secure determination of the congeners present in the sample the instrument must be operated in CI
(chemical ionization) mode.

O método para determinação das parafinas cloradas de cadeia curta
é baseado numa extração do material a testar com um solvente orgânico e subsequente análise com GC/MS ou GC/MS/MS. Para o
screening (análise da soma de todas as parafinas cloradas de cadeia curta, média e longa) o instrumento pode ser operado em modo IE (impacto eletrónico). Para uma determinação segura dos compostos semelhantes presentes na amostra, o instrumento deve ser
operado em modo IC (ionização química).

9

Determinação do teor de PFC's: Compostos perfluorados

Determination of the content of PFC's, Perfluorinated Compounds

Until the official testing method according to EC-DIRECTIVE
2006/122/EC is available; an internal procedure will be applied,
which is based on an extraction step using methanol and a subsequent LC/MS/MS analysis.

Até que o método oficial de ensaios de acordo com a Directiva Europeia 2006/122/EC esteja disponível, vai ser aplicado um método interno, baseado numa extracção usando metanol e a subsequente
análise por LC/MS/MS.

10

Determinação do teor de DMFu

Determination of the content of DMFu

The method for the determination of dimethylfumarate is based on O método para a determinação do dimetilfumarato é baseado numa
an extraction of the sample with an organic solvent and subsequent extração da amostra com um solvente orgânico e subsequente anáanalyses by GC/MS.
lise por GC/MS.

11

Test for humanecologically critical colorants

Testes a corantes críticos para a ecologia humana

11.1

Test for Azo-colorants, which may be cleaved into arylamines of MAK-group III, categories 1 and 2 under
reductive conditions

Teste a corantes azo que podem, sob condições redutoras, quebrar
ligações originando aminas das categorias 1 e 2 do grupo MAK III.

All arylamines mentioned in the Annex XVII of the REACH Regulation
(1907/2006) relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (azocolorants) are part
of the list published in the STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Todas as aminas mencionadas no Anexo XVII do regulamento REACH (1907/2006), relacionadas com as restrições à colocação no
mercado e utilização de certas substâncias perigosas e suas preparações (corantes azo), fazem parte da lista publicada na STANDARD
100 by OEKO-TEX®.

The following arylamines are to be included in the tests:

São testadas as seguintes aminas:

• MAK-group III, category 1 (Substances which are known to be • MAK III, Categoria 1 (substâncias que são cancerígenas para seable to cause cancer in human beings)
res humanos)
Benzidine
4-Chlor-o-toluidine (4-Chlor-2-methylaniline)
2-Naphtylamine
4-Aminobiphenyl (Biphenyl-4-ylamine)

[92-87-5]
[95-69-2]
[91-59-8]
[92-67-1]

• MAK group III, category 2 (Substances which are - in the opinion
of the Senate Commission for the testing of hazardous working
materials - definitely carcinogenic to animals, when these animals are exposed to the substances in circumstances which re-

24.10.2016

MAK III, Categoria 2 (Substâncias que são – na opinião da Comissão
do Senado para os ensaios dos materiais de trabalho perigosos –
definitivamente carcinogénicos para animais, quando estes animais
são expostos à substância em circunstâncias que se assemelham
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semble exposures occurring in working places or are at least ás condições que ocorrem nos locais de trabalho ou pelo menos
comparable.)
comparáveis.)
o-Tolidine (3,3'-Dimethylbenzidine)
o-Dianisidine (3,3'-Dimethoxybenzidine)
3,3'-Dichlorobenzidine
4-Chloroaniline
o-Toluidine (2-Methylaniline)
o-Aminoazotoluene
2-Amino-4-nitrotoluene
2,4-Diaminotoluene (2,4-Toluylendiamine)
2,4-Diaminoanisole (4-Methoxy-1,3-phenylenediamine)
4,4'-Diaminobiphenylmethane
4,4'-Diamino-3,3'-dimethylbiphenylmethane
4,4'-Diamino-3,3'-dichlorobiphenylmethane
4,4'-Diaminobiphenylether
4,4'-Diaminobiphenylsulfide
2,4,5-Trimethylaniline
p-Cresidine (2-Methoxy-5-methylaniline)
o-Anisidine (2-Methoxyaniline)
2,4-Xylidine
2,6-Xylidine
4-Aminoazobenzene

[119-93-7]
[119-90-4]
[91-94-1]
[106-47-8]
[95-53-4]
[97-56-3]
[99-55-8]
[95-80-7]
[615-05-4]
[101-77-9]
[838-88-0]
[101-14-4]
[101-80-4]
[139-65-1]
[137-17-7]
[120-71-8]
[90-04-0]
[95-68-1]
[87-62-7]
[60-09-3]

The list will be extended by the arylamines, which are added to the
MAK groups III, categories 1 or 2 after sufficient testing by the "Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe"
(Senate Commission for testing of hazardous working materials) in
the "Deutsche Forschungsgemeinschaft" (DFG) and are additionally
of importance for the production of azo-colorants.

A lista será aumentada para as aminas, que são adicionadas ao grupo MAK III, categorias 1 ou 2, após ensaios suficientes pelo “Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe”
(Comissão do Senado para os ensaios dos materiais de trabalho perigosos) no “Deutsche Forschungsgemeinschaft” (DFG) e sejam adicionalmente de igual importância para a produção dos corantes azo.

The tests are carried out following the official test methods in At- Os testes são efetuados de acordo com os seguintes métodos oficitachment 10 of Annex XVII of the REACH regulation (1907/2006), re- ais do Anexo 10 do Anexo XVII do regulamento REACH (1907/2006),
spectively i.e. according to the following standards:
respetivamente, i.e., de acordo com as seguintes normas:
• EN 14362-1

• EN 14362-1

• EN 14362-3

• EN 14362-3

11.2

Testes a corantes e pigmentos classificados como cancerígenos

Test for dyestuffs and pigments, classified as carcinogenic

According to the criteria of Annex VI of the Directive 67/548/EWG respectively the Directives 76/769/EWG, annex I, and 1999/43/EC as
well as the regulation (EC) No. 1272/2008 some colorants are classified as carcinogenic and have been added to the corresponding
list of STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

De acordo com o critério do Anexo VI da diretiva 67/548/EWG respetivamente as diretivas 76/769/EWG, Anexo I e EU 1999/43 bem como o regulamento EU 1272/2008 alguns corantes são classificados
como cancerígenos e foram adicionados à lista correspondente da
STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

The list of these colorants will be amended in the STANDARD 100 by A lista destes corantes será alterada na STANDARD 100 by OEKOOEKO-TEX® according to the scientific knowledge and if the colo- -TEX® de acordo com o conhecimento científico e se os corantes
rants are relevant for the production of textiles and garments.
forem relevantes para a produção de têxteis e vestuário.
The testing is carried out for some of the dyes according to 11.1,
and 11.3 respectively and in some cases according to 3.2. The test
method for the other dyes is under evaluation.

Os testes são efetuados para alguns dos corantes de acordo com
10.1. e 10.3. respetivamente e em alguns casos de acordo com 3.2.
O método de ensaio para os outros corantes está em avaliação.

11.3

Testes a corantes classificados como alérgicos

Test for dyestuffs, classified as allergenic

Some dyestuffs are classified as substances that could potentially Alguns corantes são classificados como substâncias que podem pocause allergies: Those dyes are mentioned in the STANDARD 100 by tencialmente causar alergias: esses corantes são mencionados na
OEKO-TEX®.
STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
The list of dyestuffs will continually be extended with those known
from medicine to cause allergies.

Esta lista pode ser aumentada sempre que o conhecimento médico,
no campo da alergologia, seja actualizado.

The identification and quantification of extracted dyes is made by
means of chromatographic methods in comparison to reference
substance.

A identificação e quantificação dos corantes extraídos é efectuada
por métodos cromatográficos por comparação com substâncias de
referência.

24.10.2016
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11.4

Testes a outros corantes proibidos

Test for other banned dyestuffs

The use of some other dyestuffs is banned due to other human eco- O uso de alguns outros corantes são proibidos devido a outras prological relevant properties. These dyestuffs can be found in the priedades ecológicas humanas relevantes. Esses corantes podem
STANDARD 100 by OEKO-TEX® under the corresponding category.
ser encontrados na STANDARD 100 by OEKO-TEX® na categoria

correspondente.

The identification and quantification of extracted dyes is made by A identificação e quantificação dos corantes extraídos é efetuada
means of chromatographic methods in comparison to reference através de métodos cromatográficos por comparação com a subsubstance.
stância de referência.

12

Determination of the content of chlorinated benzenes and toluenes

Determinação do teor de benzenos e toluenos clorados

The determination of the content of chlorinated benzenes and toluenes is performed by extraction of the test material with an organic
solvent. The extract is analysed after clean-up by gas chromatography (MSD or ECD detection).

A determinação do teor de benzenos e toluenos clorados é efetuada
por extração do material de teste com um solvente orgânico. O extrato é analisado, após limpeza, por cromatografia gasosa (deteção
com MSD ou ECD).

13

Determinação do teor de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)

Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

The determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) is performed by extraction of the test material with an
organic solvent. The extract is analysed after clean-up by gas chromatography with mass selective detection (MSD).

A determinação do teor de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
(PAH) é efetuada por extração do material de teste com um solvente
orgânico. O extrato é analisado, após limpeza, por cromatografia
gasosa com deteção seletiva de massa (MSD).

All polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) mentioned in the STANDARD 100 by OEKO-TEX® are considered in the determination.

Todos os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) mencionados na STANDARD 100 by OEKO-TEX® são considerados na determinação.

14

Determinação do teor dos resíduos de solventes

Determination of the content of solvent residues

The method for the determination of solvent residues is based on an O método para a determinação dos resíduos de solventes é baseado
extraction of the sample with an organic solvent and subsequent na desadsorção térmica da amostra e subsequente análise por croanalyses by gas chromatography with mass selective detection matografia gasosa com detetor seletivo de massa (MSD).
(MSD).

15

Determination of the content of surfactant, wetting agent residues

Determinação do teor de residuos de tensioativos, agentes
molhantes

The determination of the surfactant and wetting agent residues is A determinação do teor de resíduos de tensioativos e agentes moperformed by extraction of the test material with an organic solvent. lhantes é realizada por extração do material de teste com um solThe extract is analysed then by LC/MS.
vente orgânico. O extrato é analizado em seguida por LC/MS.

16

Testing of colour fastness

Ensaio de solidez da cor

In all the colour fastness tests cited below only the fastness grades Em todos os testes de solidez de cor citados abaixo apenas é avaliawith respect to staining of the adjacent fabrics are determined. The do o grau de manchamento dos tecidos adjacentes. São usados mosingle fibres adjacent fabrics are used.
nofibras como tecidos adjacentes.
Basic methods for the performing and evaluating the test are ISO Os métodos básicos para execução e avaliação são os descritos nas
105-A01 and ISO 105-A03.
normas ISO 105-A01 e ISO 105-A03.
• Determination of colour fastness to water according to ISO 105- • Determinação da solidez à água de acordo com ISO 105-E01
E01
• Determination of colour fastness to acidic and alkaline perspira- • Determinação da solidez ao suor ácido e alcalino de acordo com
tion according to ISO 105-E04
ISO 105-E04
• Determination of colour fastness to rubbing dry according ISO • Determinação da solidez à fricção a seco de acordo com ISO
105-X12
105-X12
• Determination of colour fastness to saliva and perspiration. The • Determinação da solidez à saliva-suor. Este teste é realizado de
test is performed with reference to § 64 LFGB (German law reacordo com § 64 LFGB (Lei Alemã com respeito a alimentos,
garding food, commodities and animal feed), BVL B 82.92-3 and
bens de consumo e alimentação animal), BVL B 82.92-3 e B
B 82.02-13 (Testing of colour migration of commodities, part 1:
82.02-13 (Teste de migração de cor de mercadorias, parte 1:
Test with artificial saliva and part 2: Test with artificial sweat solTeste com saliva artificial e parte 2: Teste com solução artificial
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ution) and refers to the products which should be tested according to Product Class I (babies article), with the exception of metallic accessories. This standard does not provide for specifying
fastness grades. For judgement of the test results only the following statements are given:

de suor) e refere-se aos produtos que devem ser testados de
acordo com a classe de produtos I (artigos para bebé), com exceção dos acessórios metálicos. Esta norma não fornece qualquer
escala de solidez específica. Para a avaliação dos resultados dos
testes apenas os seguintes resultados são dados:

• Fast to saliva and perspiration (Grade of 4-5 or better at assessment with grey scale)

• Sólido à saliva e ao suor (grau 4-5 ou melhor na avaliação com a
escala de cinzentos)

or

ou

• Not fast to saliva and perspiration

• Não sólido à saliva e ao suor

17

Determinação das emissões

Determinations of emission

This parameter refers to products which are to be tested according Este parâmetro aplica-se a produtos para serem testados de acordo
to Product Class I - IV which contain a coating of synthetic material com a classe I-IV, que contenham um revestimento de material sinor a foam which might contain individual components mentioned in tético ou de espuma, onde possa existir um dos seguintes compothis chapter (for example textile carpets, mattresses as well as nentes individuais mencionados neste capítulo (por exemplo carpefoams and large coated articles not being used for clothing):
tes têxteis, colchões bem como espuma e artigos revestidos de

grandes dimensões não usados para vestuário).

The emission test for articles of STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Supplement for Automotive Interiors is carried out at elevated temperatures.

O teste de emissão dos artigos do Suplemento para Interior de Automóveis STANDARD 100 by OEKO-TEX® são realizados a temperaturas elevadas.

17.1

Determinação quantitativa de formaldeído emitido

Quantitative determination of formaldehyde emitting
into the air

The test is performed in a chamber of defined size, using samples of
defined area.

O teste é efectuado numa câmara de capacidade conhecida utilizando amostras com áreas bem definidas.

The sample is brought to equilibrium with air free of formaldehyde
at a defined air exchange rate. Under continuing ventilation a defined amount of air is sampled and the contained formaldehyde is
quantitatively absorbed in a test solution.

A amostra é colocada em equilíbrio com ar livre de formaldeído com
uma troca de ar com caudal definido. Sobre ventilação contínua, é
recolhida uma quantidade definida de ar e o formaldeído presente é
quantitativamente adsorvido numa solução de teste.

The quantitative determination of the absorbed formaldehyde is per- A determinação quantitativa do formaldeído absorvido é efectuado
formed according to Paragraph 2.2 of this document.
de acordo com o parágrafo 2.2 deste documento.
17.2

Determination of the emission of volatile and odorous
compounds by gas chromatography

Determinação da emissão de compostos voláteis e odorosos por
cromatografia gasosa

The content of the following volatile and/or odorous substances are É determinado o teor das seguintes substâncias:
determined:

• Compostos individuais:

• Individual components:
Toluene
Styrene
Vinylcyclohexene
4-Phenylcyclohexene
Butadiene
Vinyl chloride

[108-88-3]
[100-42-5]
[100-40-3]
[4994-16-5]
[106-99-0]
[75-01-4]

• Sum parameters:

• Parâmetros globais

Aromatic hydrocarbons

Hidrocarbonetos aromáticos

Volatile organic compounds

Compostos orgânicos voláteis

The test is performed in a chamber of defined size, using samples of
defined area. The sample is brought to equilibrium with conditioned
air at a defined air exchange rate. Under continuing ventilation a defined amount of air is sampled and passed over an adsorbent. Desorption is carried out with an appropriate solvent. The content of
the above mentioned components in the extract is determined by
gas chromatography coupled with mass selective detection.

O teste é efectuado numa câmara de capacidade conhecida utilizando amostras com áreas bem definidas. A amostra é colocada em
equilíbrio com ar livre de formaldeído. Após um tempo especifico
uma quantidade do ar em contacto com a amostra é forçado a passar através de um adsorvente. A desadsorção é efectuada com um
solvente apropriado.O doseamento quantitativo dos compostos referidos é efectuado por cromatografia gasosa com detector selectivo
(MSD).
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18

Sensory Odour test

Odor sensorial

18.1

Odour test (textile floor coverings, mattresses, foam
and large coated articles not being used for clothing)

Teste de odor (revestimentos têxteis de solo, colchões, espumas e
artigos revestidos de grandes dimensões não usados para vestuário).

After being fitted, textile floor coverings may emit a more or less Após colocação os revestimentos de solo podem emitir um odor
perceptible odour. This is an inherent initial odour typical of the new perceptível mais ou menos intenso. Este odor inicial inerente é típiproducts and normally vanishes after some weeks.
co de produtos novos e normalmente desaparece após algumas se-

manas.

Due to the large number of compounds, which may produce an Devido ao elevado número de compostos que podem produzir odor,
odour, sensory odour testing may be a valuable complement to in- uma avaliação sensorial é um complemento valioso à análise instrustrumental analysis.
mental.
The odour test is performed with reference to SNV 195 651. The test O teste do odor é efectuado com referência à norma SNV 195 651.
specimen is tested for the development of odour in a closed system, A amostra é colocada, para desenvolvimento do odor, num sistema
taking note of time, temperature and humidity both in as-delivered fechado controlando-se o tempo, a temperatura e a humidade.
state and after storage.
At least six trained people should judge the odour intensity independently. For judgement of the intensity a grade scale is used.

Pelo menos seis pessoas treinadas devem avaliar a intensidade do
odor de forma independente. Para a avaliação da intensidade é usada uma escala.

Grade scale:

Escala:

1 = odourless

1 = sem odor

2 = weak odour

2 = odor fraco

3 = medium odour

3 = odor médio

4 = strong odour

4 = odor forte

5 = very strong odour

5 = odor muito forte

Intermediate grades (e.g. 2-3) are allowed.

Valores intermédios ( e.g. 2-3 ) são permitidos.

18.2

Odor em outros artigos

Odour test on other articles

Except those articles tested on odour according to 18.1 all articles
are subjected to a sensory odour test. This test must be performed
before the start of other tests and immediately after delivery of the
sample but - if necessary - after storage at increased temperature
in a closed system.

Todos os artigos não testados de acordo com 18.1 devem ser sujeitos a um outro teste de odor sensorial. Este teste deve ser efectuado antes de iniciar os restantes testes e imediatamente após a recepção das amostras mas, se necessário, após armazenamento em
sistema fechado a uma temperatura mais elevada.

Examples are given below of conditions under which further testing
according to STANDARD 100 by OEKO-TEX® is not allowed

Abaixo indicam-se alguns exemplos de artigos sobre os quais não
devem ser efectuados ensaios para certificação STANDARD 100 by
OEKO-TEX®:

Odour from:

Artigos com os seguintes odores:

• mould

• bolores

• high boiling fraction of petrol (colour printing)

• fracções do petróleo com elevado ponto de ebulição (estampados
com cores)

• fish (permanent finish)

• peixe (acabamentos permanentes)

• aromatic hydrocarbons (carrier, etc.)

• hidrocarbonetos aromáticos (carriers, etc.)

Odorants (perfuming) used for removing or covering the smell of a
textile material originating from its production (oil, fats, dyestuffs)
must not be detected during sensory odour testing.

Não devem ser detectados com este teste substâncias odororifícas
(perfumes) que possam ser usadas para remover ou encobrir o
cheiro típico da produção do material têxtil (óleos, gorduras, corantes).

19

Identificação de fibras de Amianto

Identification of asbestos fibres

The identification of asbestos fibres is performed using a polarizing A identificação das fibras de amianto é realizada usando um microsmicroscope using at least a 250-fold magnification.
cópio polorizado com uma ampliação de pelo menos 250x.
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