Onderzoeksopzet:

UV-beschermende kinder(zwem)kleding

Divisie Consument &
veiligheid

De NVWA onderzoekt in 2017 of de samenstelling van kinderkleding die volgens de fabrikant extra bescherming moet bieden tegen
Ultra Violette straling dat ook daadwerkelijk in overeenstemming met de classificatie van de bescherming doet.
De UV-werende kleding moet voldoen aan de eisen van de Warenwet en Warenwetbesluit Algemene productveiligheid.
Specifieke eisen zijn opgenomen in de norm NEN-EN 13758-1:2001+A1:2007 Methods of test for apparel fabrics en de NEN-EN
13758-2:2003+A1:2007 Classification and marking of apparel. Hierop is de eigen onderzoeksmethode gebaseerd (zie bijlage).

Onderzoeksitem

Referentie en eis

Testmethode

Uitvoering

UV-bescherming

Warenwet, art. 19, eerste lid.

Eigen methode
(conform EN 13758-1)

Zie:
- CHE01-WV451.V01
Vaststellen UV-factor, ≥ 15 UPF .

Eigen methode
(conform EN 13758-1)

Zie:
- CHE01-WV451.V01
Visuele beoordeling, kijk of vermelde
UPF-factor overeenkomt met gemeten
UPF-factor.

Resource Guide for UV Protective
Products 2003, blz. 12, UPF ratings of
15 and higher can be labelled as
sunprotective.
Kledingstuk moet een UV factor van
minimaal 15 UPF bieden, om als UVbeschermend aangeduid te mogen
worden.
Juist vermelde UVclassificatie

Warenwet, art. 19, eerste lid.
Kleding is voorzien van juiste vermelding UV-beschermingsclassificatie;
d.w.z. niet hoger dan de gemeten UPF
factor.

Pagina 1 van 2

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl
Contact
TO team Productveiligheid
T 088 223 33 33
info@nvwa.nl

Divisie Consument &
veiligheid

Label

Warenwetbesluit algemene
productveiligheid (WAPV) art. 2, lid 1,
onder a:

Visuele beoordeling label

Kijk of het label vast zit genaaid. Zijn
onderdelen van de EN 13758-2, punt 5
leesbaar in het Nederlands.

Kledingstuk is voorzien van een vast
label met minimaal de volgende
informatie in Nederlands:
- UPF factor, evt. met pictogram
- Uitleg over verminderen van de
bescherming door gebruik,
uitrekken of nat worden van de
stof.
Naam en adres
fabrikant en
(EU)importeur

Warenwetbesluit algemene
productveiligheid (WAPV) art. 2, lid 2,
onder a:
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Visuele beoordeling
etiket en verpakking

Kijken of de naam en het adres van de
fabrikant/importeur op het label in het
kledingstuk of verpakking is vermeld.

Naam en adres fabrikant en
(EU)importeur staat vermeld op product
of verpakking.
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