Kriterier for Den Blå Krans på dyner
Den blå krans er ment som en hjælp til personer der gerne vil minimere risikoen for at få
kontaktallergi.
Generelle kriterier for at opnå den blå krans
Produkter der bærer Astma-Allergi Danmark Blå Krans må ikke indeholde flg. stoffer:
• Parfume
• Essentielle olier
• Farvestoffer
Stoffer som er kendt for at kunne give kontaktallergi og/eller give irritation på hud eller i de øvre
luftveje. Dette krav gælder også for de tekstiler og den tråd der anvendes til dynerne.
Produkterne har alle gennemgået en allergi risikovurdering baseret på recepten. Til denne
vurdering har vi modtaget information og har kendskab til samtlige stoffer i produktet med INCI
navne, CAS numre, koncentrationer, sikkerhedsdatablade samt de behandlinger produktet har
gennemgået.
Vurderingen er baseret på videnskabelig viden fra databaser såsom Toxline, Medline og
Environmental Health and Toxicology.

For dyner er vurderingerne fokuseret på kontaktallergi og irritation i de øvre luftveje.
Krav til fyld (fjer og dun)
•

Oxygennummeret (mængden af fremmet organisk materiale i fyldet) siges at være rent ved
20. Astma-Allergi Danmark har et krav om Oxygennummer på 6,4 så fyldet er ekstra rent.

•

Turbidity (mængden af fremmet uorganisk materiale såsom støv, sand mm.) i fjer og dun
siges at være rent 300. Set i forhold til generer i luftvejene kræver Astma-Allergi Danmark
ekstra renhedsgrad og har fastsat Turbidity til ≥500

•

For at sikre høj grad af vaskbarhed, skal fyldet have et lavt indhold af løsefibre og andre
elementer.

•

Astma-Allergi Danmark har fuld indsigt i samtlige behandlinger af fjer og dun under
oprensningen af disse.

Krav til tekstilet
• Tekstilet skal være vævet med en struktur der begrænser muligheden for husstøvmider
gennemtrænger stoffet. (PAS 1008)
•

Astma-Allergi Danmark skal have kendskab til de stoffer der behandles med i for-og
efterbehandlingen af tekstilet (urenheder vaskes ud)

•

Tekstilet er vasket ved 60 °C før det bliver afleveret videre til syning

De færdige dyner
• De færdige dyner skal kunne vaskes ved 60 °C ude hos forbrugerne.
•

Alle dele af dynerne skal under opbevaring og transport placeres på tørre steder placeret
over jorden, for at mindske risikoen for fugt og svampe vækst.

•

Vi tillader ikke unødvendige behandlinger af dyner såsom udokumenteret mide
behandlinger eller unødvendige blødgøringsmidler.

Dyner der bærer Astma-Allergi Danmarks Blå Krans opfylder alle vores deklarationskrav.

