SP
P-märkta barnprodukter
- för hög säkerhet och kvalitet
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Vi arbetar med innovation och värdeskapande teknikutveckling.
Genom att vi har Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser
för teknisk utvärdering, mätteknik, forskning och utveckling har
vi stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara
utveckling. Vår forskning sker i nära samarbete med universitet
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och högskolor och bland våra cirka 10 000 kunder finns allt från
nytänkande småföretag till internationella koncerner.

a;
>
LO
Q-

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås
Telefon; 010-516 50 00
Telefax: 033-13 55 02
E-post: info@sp.se

www.sp.se

Detta ingår i P-märkningen

P-märkning
P-märkning väver
samman alla relevanta
krav i ett enda märke

Produkter som är P-märkta uppfyller alltid minst de säkerhetskrav som finns uppställda av EU,
Sverige och branschens eventuella egna krav. Av barnprodukter som ska bära P-märket
krävs dessutom att de uppfyller
ytterligare säkerhets- och/eller
kvalitetskrav.

Svenska myndighetskrav

Särskilda branschkrav

Svenska myndigheter ställer kvalitets- och
säkerhetskrav på produkter som ska säljas
och användas i Sverige. När det gäller barnprodukter är det främst Konsumentverket
som t r å k a r att produkter på den svenska
marknaden är ofarliga och att Produktsäkerhetslagen efterlevs.

Vissa branscher eller branschföreningar i Sverige har frivilligt
upprättat särskilda produktkrav.
En P-märkt produkt uppfyller
även dessa krav.

Gemensamma EU-krav
EU's medlemsländer har enats om gemensamma
minimikrav avseende hälsa och säkerhet för vissa
produkter. Tillverkaren intygar att produkten uppfyller kraven genom att märka med CE-märket.

P-märket betyder kvalitet som du kan lita på
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Vid P-märkning genomgår produkten
ett omfattande schema med kvalitetstester. Tillverkningsprocessen granskas
också för att bl.a. fastställa att produkten hanteras så att kvalitetsegenskaperna finns kvar när den når sin användare. Dessa provningar och kontroller
utförs av en oberoende granskare.
När du ska välja mellan barnprodukter av olika fabrikat - fråga efter
P-märket. Även om en P-märkt vara
kan kosta något mer vid inköpet kan
det vara mycket lönsamt att ha en
produkt som håller länge och orsakar
färre problem.

Vilka märkningar behöver man känna till?
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Produkten är inte lämplig för barn under 3 år.

Kvalitetsmärke för möbler. Omfattar kvalitet,
funktion och säkerhet.

MOBELFAKTA

Betyder att textilen inte innehåller skadliga ämnen och att varan producerats med tanke på
humanekologi.

Märkningar talar om för oss att en produkt uppfyller
vissa uppsatta krav. En del märkningar är obligatoriska
och måste finnas för att en produkt ska få säljas. Sverige
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Märke som tillverkare sätter på sm produkt för
att deklarera att kraven i EU:s direktiv uppfylls.
När det gäller t.ex, leksaker är det upp till tillverkaren själv att bedöma om en produkt lever upp
till kraven och sedan märka sm produkt.

har I vissa fall strängare krav än andra EU-länder. Detta
kan betyda att en produkt som godkänts i ett annat EUland ändå inte uppfyller kraven som gäller i Sverige.
P-märket är en frivillig märkning som löser detta problem. P-märket på en produkt innebär att den uppfyller
alla relevanta krav som gäller i Sverige, Av barnprodukter
som ska bära P-märket krävs dessutom att de uppfyller
ytterligare säkerhets- och/eller kvalitetskrav som tagits

Betyder att barn inte får lämnas oövervakade
med produkten. Ska alltid kompletteras med en
varningstext.
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Typgodkännandemärke för byggnadsmaterial
(Sverige), Märket, som också kallas gaffelmärket,
kommer att fasas ut under de närmaste åren och
ersättas med CE-märket, Detta märke kan t,ex,
ses på barnsäkra fönsterspärrar.

fram i samarbete mellan SP och branschen.
P-märket är ett etablerat kvalitetsmärke och används

ISO 9001

idag på ca 800 produkter fördelat på ett 50-tal olika
produktområden mom olika branscher. Mer information om P-märket och P-märkta produkter hittar du på
vwvwspse/cert

ISO 14001

Visar att företaget har rutiner för att hålla en
utlovad kvalitetsnivå i sm verksamhet.
Visar att företaget bedriver ett systematiserat
miljöarbete och att det efterlever alla gällande
miljölagar.

