directie Handhaven
divisie Laboratoria

Definitieve onderzoeksopzet
Ballonnen 2017
Tijdens het marktonderzoek 2017 onderzoekt de NVWA latex ballonnen. Er wordt onderzocht of deze producten kankerverwekkende
stoffen afgeven en de NVWA beoordeelt het etiket/de verpakking van het speelgoed. Speelgoed moet voldoen aan het
Warenwetbesluit Speelgoed 2011, waarin de Europese Richtlijn 2009/48/EG is geïmplementeerd. Voor latex ballonnen is een
specifieke testmethode beschreven in de aangewezen Europese norm EN71-12:2016 en staan verplichte teksten in de aangewezen
Europese norm EN71-1:2014.
Chemische stoffen
Nitrosamines
Nitroseerbare stoffen

Referentie en eis
Richtlijn 2009/48/EG (Bijlage II, deel III, onder 8):
- ≤0,05 mg/kg (migratie)
Richtlijn 2009/48/EG (Bijlage II, deel III, onder 8):
- ≤1 mg/kg (migratie)

Testmethode
EN71-12:2016

Uitvoering
CHE01-WV406
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Etiketbeoordeling
Waarschuwingszin ‘Waarschuwing. Voor
kinderen jonger dan 8 jaar bestaat
gevaar voor verstikking door niet
opgeblazen of geknapte ballonnen.
Toezicht door volwassenen is vereist.
Houdt niet opgeblazen ballonnen buiten
bereik van kinderen. Gooi kapotte
ballonnen direct weg.’

Tekst ‘Gemaakt van natuurlijke
rubberlatex’ (indien ballon gemaakt is
van natuurlijke rubberlatex)

CE-markering

Naam en adres van de fabrikant en/of
importeur

1

Referentie en eis
Richtlijn 2009/48/EG (artikel 4, zevende lid (fabrikant
en artikel 6, vierde lid (importeur), gelet op artikel 11,
eerste lid, en Bijlage V deel A) en EN71-1 (onder 4.12
en 7.3)
- moet duidelijk zichtbaar, makkelijk leesbaar, in
begrijpelijke taal en nauwgezet op het speelgoed, op
een daarop aangebracht etiket of op de verpakking
en, in voorkomend geval, in de bijgevoegde
gebruiksaanwijzing. In het geval van klein speelgoed
dat zonder verpakking wordt verkocht, worden
passende waarschuwingen op het speelgoed

Testmethode
Visuele controle

Uitvoering

Richtlijn 2009/48/EG (art. 4, zevende lid (fabrikant)
en 6, vierde lid (importeur) ) en EN71-1 (onder 4.12
en 7.3)
- moet aanwezig zijn op de verpakking, of, als er geen
verpakking is, op de ballonnen of leaflet
Richtlijn 2009/48/EG (artikel 16 lid 1 en 17):
- moet aanwezig zijn op het speelgoed, op een
daaraan bevestigd etiket of de verpakking1

Visuele controle

Kijk of de tekst op het
speelgoed, op een
daaraan bevestigd etiket
of de verpakking staat.

Visuele controle

Richtlijn 2009/48/EG (artikel 4 lid 6 en artikel 6 lid 3):
- moeten aanwezig zijn op het speelgoed, of wanneer
dit niet mogelijk is, op de verpakking of in een bij
het speelgoed gevoegd document

Visuele controle

Kijk of de CE-markering
op het speelgoed, op een
daaraan bevestigd etiket
of de verpakking staat.
Kijk of deze aanwezig is
op het speelgoed, of
wanneer dit niet
mogelijk is, op de
verpakking of in een bij
het speelgoed gevoegd
document.

Kijk of de waarschuwing
op het speelgoed, op een
daaraan bevestigd etiket
of de verpakking staat.
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Bij klein speelgoed en speelgoed bestaande uit kleine onderdelen mag de CE-markering in plaats daarvan op een etiket of in een bijgesloten
mededeling worden vermeld. Als dat technisch onmogelijk is bij speelgoed dat in toonbankdisplays wordt verkocht, en op voorwaarde dat de
toonbankdisplay oorspronkelijk diende als verpakking van het speelgoed, mag deze informatie op de toonbankdisplay worden vermeld.
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