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DETOX PROGRAMI 
ANALİZLERİ 
Tedarik Zincirinde Etkili Kimyasal Yönetimi 



Intertek, tüm tekstil ve 
giyim üretimi ve tedarik 
zincirleri boyunca 
tehlikeli kimyasalların 
yönetilmesine ve 
azaltılmasına yardımcı 
olmak üzere kapsamlı bir 
Kimyasal Yönetimi 
programı sunar. Program 
üç aşamalı bir yaklaşıma 
dayanmaktadır: Eğitim, 
Denetim ve Test. 

• Alkilfenol Etoksilatlar | Alkilfenol 
(APEO/ AP)

• Azo Boyar Maddeler
• Kanserojen Boyar Maddeler
• Klorlu Organik Taşıyıcılar
• Poliklorofenoller
• Alerjen Boyar Maddeler
• Alev Geciktiriciler
• Glikoller
• Halojenli Çözücüler
• Ağır Metaller
• Organik Kalay Bileşikleri
• Kimyasallar (PFC) | Perflorlu ve 

Poliflorlu
• Fitalatlar (Orto-Fitalatlar)
• Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)
• Kısa Zincirli Klorlu Parafinler (SCCP)
• Uçucu Organik Bileşikler (VOC)
• Konvansiyonel Parametreler

Tüm dünyada sağladığı etkin ağ ile 
Intertek, büyük markaların giysi üretim 
lokasyonlarını kapsayan ülkelerde 
numune alım ve test hizmeti 
sunmaktadır. 

Numune alım, test hizmeti ve veri 
yükleme hizmeti veren lokasyonlar:

• Bangladeş — Dhaka^*
• Kamboçya — Phnom Penh
• Çin — Şangay^*
• Çin — Shenzhen^*
• Mısır — Kahire
• Guatemala — Guatemala Şehri
• Hindistan — Bangalore^*

• Hindistan — Gurgaon^*
• Hindistan — Tirupur
• Endonezya — Jakarta
• İtalya — Floransa
• Meksika — San Clemente*
• Pakistan — Karaçi
• Filipinler — Makati Şehri
• Portekiz — Perafita
• Romanya — Bükreş
• İspanya — Zierbena^*
• Sri Lanka — Battaramulla
• Güney Kore — Seoul
• Tayvan —Taipei
• Tayland — Bangkok
• Türkiye — İstanbul*
• Vietnam — Ho Chi Minh Şehri^*

^ ZDHC yapay selülozik elyaf 
(MMCF) test kapasitesi ile 
hizmet sunar.
* ZDHC deri test kapasitesi
ile hizmet sunar.
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DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

Zero Programı için Yol Haritası 
Perakendeciler ve markalar, moda 
üretiminde tehlikeli kimyasalların 
kullanımının ortadan kaldırılmasına 
yönelik; Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 
ve toplum tarafından artan baskı ile 
Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Atık Yol 
Haritası (ZDHC) üzerinde birlikte 
çalışmaktadır. 

Kapsamlı Çözümler 
Intertek'in Kimyasal Test süreci;  
ürünlerinizin ve üretim süreçlerinizin 
güvenlik yönetmeliklerini 
karşılamasını, yasaklı ve tehlikeli 
kimyasallar içermemesini sağlar.  

Intertek, yerel ve uluslararası 
standartlara uygunluğu sağlamak 
üzere kimyasal envanter listesinden, 
kimyasal yönetim denetimlerinden 
ZDHC atık su programına kadar 
üretimin çeşitli aşamalarını ele alarak; 
tekstil, giyim, ayakkabı ve deri 
ürünlerinizin çevresel etkilerine dair 
daha fazla görünürlük kazanmanıza 
yardımcı olmaktadır. 

Yıllar içerisinde, lntertek, 350 farklı 
şirketten belgeli yaklaşık 2.500 
kimyasaldan oluşan bir veri tabanı 
oluşturdu. Güçlü deneyimimize ve 
uzmanlığımıza dayanarak, atık su/ 
çamur testi için öncelikli tehlikeli 
kimyasal grupları ve konvansiyonel 
parametreleri belirledik: 




