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REZUMAT. În ultimii ani, au fost făcute eforturi considerabile pe piața mondială pentru a crea noi tehnologii și 
produse textile cu impact redus asupra mediului. Această lucrare prezintă impactul tehnologiilor de finisare 
asupra produselor textile de decorațiuni interioare de pe piața românească, din punct de vedere al emisiilor 
de formaldehidă liberă și parțial hidrolizabilă, testate în conformitate cu standardul european și internațional 
SR EN ISO 14184-1:2002. Lucrarea oferă informații și date  privind expunerea umană la formaldehida 
existentă pe produselor textile de decorațiuni interioare, informații de care pot beneficia organizațiile de 
supraveghere a pieței și organizațiile care iau decizii privind sănătatea publică precum și IMM-urile 
producătoare de materiale textile. 

Cuvinte cheie: produse textile, tehnologie finisare, formaldehidă. 

ABSTRACT. In recent years, extensive efforts for competitiveness on the global market have been made to 
create technologies and new textile products with low environmental impact. This paper presents the 
evaluation of the impact of finishing technologies for the interior textiles from Romanian market, on the 
emissions of free and partially hydrolysable formaldehyde, tested in accordance with European and 
international standard SR EN ISO 14184-1: 2002. The work presents information and data on human 
exposure to formaldehyde, emitted from the interior textiles. It is expected that the market surveillance bodies 
and the organizations which make decisions on public health as well as SMEs producing textiles will take 
advantage of it. 

Keywords: textiles, finishing technology, formaldehyde.  

1. INTRODUCERE 

Industria textilă și de confecții este unul din 
sectoarele industriale cu cea mai mare reprezentare 
pe glob. Sectorul este recunoscut prin existența unui 
număr mare de întreprinderi mici și mijlocii. 

Uniunea Europeană se menține pe locul 2 în lume 
(fig. 1 pentru exportul de produse textile și de con-
fecții ceea ce justifică preocupările pentru asigurarea 
competitivității acestui sector. 

 

 
 

Fig. 1. Comerțul mondial cu produse textile. 

În structura producției de produse textile în 
Europa, produsele textile de interior  reprezintă un 
procent de 8% (în 2010), pondere care s-a menținut 
constantă, spre deosebire de celelalte  sectoare care 
sunt  în scădere.  

 
Tabelul 1. Producția UE de produse textile în 2010 

 

Tipul produsului Producția EU 27 - 2010
Valoare, 
mld. euro 

Procentaj
 

Îmbrăcăminte și accesorii 39,4 53 %
Produse textile de interior 5,8 8 %
Fibre fire, țesături 29,8 29,8 %
TOTAL 75 100 %

 
Dintre produsele textile de interior se remarcă 

ponderea mare a covoarelor (fig. 2), urmate de pro-
dusele de lenjerie de pat. 

Pe lângă producția de produse textile, la nivel 
european prezintă un mare interes problemele referi-
toare la impactul produselor textile asupra mediului 
și omului.  



EDUCAŢIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC 

 

Buletinul AGIR nr. 3/2013 ● iulie-septembrie 78 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Covoare Lenjerie de 
pat

Perdele, 
draperii

Articole 
pentru pat

Articole de 
toaleta

Pături Articole 
pentru 

curățenie

Fețe de 
masă

Consumul de textile de interior (%)

 
 

Fig. 2. Consum european de produse textile de interior. 
 

Se fac presiuni asupra producătorilor ca produse-
le chimice utilizate pentru tratarea și finisarea 
materialelor textile să minimizeze efectul negativ 
asupra mediului și oamenilor.  

Astfel se explică revizuirea deciziei pentru eti-
chetarea ecologică a produselor textile, după numai 
2 ani de la ultima revizuire, cu consultarea largă de 
către institutul de cercetare al Comisiei Europene, 
JRC, a factorilor interesați.   

În acest context, această lucrare își propune să 
prezinte evaluările emisiilor de formaldehidă ale 
produselor textile de decorațiuni interioare care se 
comercializează pe piața românească.  

2. REGLEMENTĂRI EUROPENE PENTRU 
PRODUSE TEXTILE DECORATIVE 

Pentru evaluarea emisiilor de formaldehidă liberă, 
autoritățile din mai multe ţări au introdus restricții, 
inclusiv asupra formaldehidei existente în produsele 
textile. 

Pe plan european principalele reglementări care 
se referă la conținutul de formaldehidă al produselor 
textile sunt cuprinse în documentele pentru acordarea 
etichetelor de mediu, ecologice. 

Etichetele de mediu au în general două obiective: 
– să ofere consumatorului informațiile dorite, 

ducând la eficiența pieței; 
– să reducă impacturile(negative) asupra mediului 

prin oferirea pe piață de produse și servicii mai puțin 
dăunătoare mediului. 

Dintre etichetele ecologige menționăm: eticheta 
UE ecologică, etichete introduse de organizațiile 
consumatorilor sau agențiile de mediu din diverse 
țări precum: Ökotex pentru textile,  Nordic Swan 
(Lebada), Blue Engel (Ingerul albastru) din Germa-
nia, NF Environment din Franta și Milieukeur din 
Olanda, EL din Austria, Bra Miljöval - Suedia, 
Write Lily - Lituania, Eco Znak – Polonia.  

În prezent, cele mai solicitate și restrictive 
etichete sunt: eticheta UE ecologică, eticheta Okotex.  

2.1. Eticheta UE ecologică  

Eticheta ecologică europeană a fost reglemen-
tată de Comisia Europeană din 1993 (EU- Flower) 
pentru promovarea produselor şi serviciilor care au 
un impact redus asupra mediului, pe durata întregu-
lui lor ciclu de viaţă.  

În prezent este în vigoare Regulamentul (CE) 
Nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Con-
siliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE 
ecologică [5] care  instituie norme privind stabilirea 
şi aplicarea sistemului UE facultativ de etichetare 
ecologică. 

Pentru consumatori este ușor de recunoscut logo-
ul pentru eticheta UE ecologică care are forma unei 
flori cu 12 petale (steluțe). 

 

 
 

Principalele cerințe ale etichetei referitor la 
emisiile de formaldehidă de pe produsele textile 
sunt:  

 să nu se folosească formaldehidă pentru de-
colorare și depigmentare (art. 12). 

 cantitatea de formaldehidă liberă sau parțial 
hidrolizabilă de pe țesătura finală trebuie să nu depă-
șească valorile prezentate în tabelul nr. 2 (art. 26). 

 pentru determinarea emisiilor de formaldehidă, 
testarea trebuie efectuată conform metodei stabilite 
în standardul SR EN ISO 14184-1 – „Materiale 
textile. Determinarea formaldehidei. Partea 1: Form-
aldehida liberă şi hidrolizată (metoda de extracţie în 
apă)”. 

 materialele de umplutură constând din material 
fibros trebuie să respecte cerințele pentru valorile 
impuse pentru formaldehidă pentru produsele textile, 
în art. 26 (art. 31.2). 

Valorile limită definite astfel pentru formaldehidă 
sunt foarte exigente, mai exigente decât cele cerute 
de reglementarea pentru eticheta Oeko-Tex. 

 
 Produsele 

textile pentru 
bebeluși și copii 

până la 3 ani 

Produsele 
textile în 

contact cu 
pielea 

Alte produse 
textile 

Cantitate de  
formaldehidă 
admisă 

max. 20 ppm max. 30 ppm max. 75 ppm 

2.2. Eticheta Oeko-Tex 

Eticheta Oeko-Tex este acordată de Asociația 
Internațională pentru Testarea Produselor Textile 
Ecologice, înființată în 1992, care cuprinde 14 labo-
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ratoare autorizate în Europa și Japonia și 29 de 
agenții în regiunile importante pentru industria textilă. 

Valorile limită pentru formaldehidă conform 
standardului OEKO-TEX 100 nu trebuie să de-
pășească (http://www.oeko-tex.com/xdesk/ximages/ 
470/16459_100def.pdf)la clasa IV, materiale 
textile decorative: 300 ppm. 

3. PROGRAM DE MONITORIZARE 
PRODUSE TEXTILE DECORATIVE 

Selectarea produselor s-a efectuat ținând cont de 
tehnologiile aplicate produselor textile care pot să 
conducă la emisii de formaldehidă, ca urmare, în 
special, a imprimărilor și a tratamentelor cu rășini. 

S-au testat 116 de produse textile de pe piața 
românească care au provenit din 10 țări, majoritatea 
dintre ele fiind produse în România (figura 3).  
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Fig. 3. Proveniența produselor textile testate. 
 

S-au selectat produse textile din următoarele ca-
tegorii: 

 covoare: țesute, mochete cu suport sau fără 
suport (15 %); 

 perdele, draperii (inclusiv pentru camere de 
copii (16 %)); 

 stofe de mobilă (40%) 
 pături (pentru adulți și pentru copii) (4 %); 
 perne decorative fețe de masă (7 %);  
 diverse (materiale de interior auto, suport anti-

lunecare) (6%). 

3.1. Metodologie de testare 

Pe plan european au fost standardizate două 
metode pentru a măsura emisiile de formaldehidă de 
pe materialele textile, preluate și pe plan național, 
dar recomandată de reglementarea europeană pentru 
eticheta ecologică europeană este metoda de ex-
tracție în  apă a formaldehidei (SR EN 14184-1). 

Principiul metodei constă în determinarea a canti-
tății de formaldehidă liberă şi formaldehidă extrasă 
parţial prin hidroliză dintr-un produs textil. Se 

folosește o metodă colorimetrică bazată pe reacția 
dintre formaldehidă și reactivul acetil - acetonă pentru 
determinarea formaldehidei în limitele de la 16 mg/kg 
până la 3500 mg/kg (SR EN 14184-1:2011). 

3.2. Testarea formaldehidei pe acoperitoare  
de sol din textile  

Acoperitoarele de sol testate  au fost foarte 
variate ca proveniență, tehnologie de prelucrare, și 
au cuprins: 

 covoare țesute; 
 mochete; 
 mochete pe suport de PVC. 
Rezultatele pentru probele testate sunt prezentate 

în figura 4. 
După cum rezultă din datele laboratorului de 

testare, probele conțin o cantitate mică de formalde-
hidă . Excepția o constituie proba  67, un covor de 
baie țesut, din 100% bumbac, de culoare verde al 
cărui conținut de formaldehidă este de 3 ori mai 
mare decât cel admis.  

 

 
 

Fig. 4. Cantitatea de formaldehidă pe covoare. 

3.2. Testarea formaldehidei pe materiale 
decorative pentru draperii, perdele 

Produsele tip draperie/perdea se înscriu în 
categoria pentru care maximul permis în conținutul 
de formaldehidă este de 75 mg/kg. Din produsele 
textile testate (a se vedea tabelul 7), 11% din probe 
depășesc limita permisă (probele 32, 33 – fig. 5). 
Celelalte valori se grupează spre limita inferioară a 
emisiilor de formaldehidă. 

 

 
 

Fig. 5. Cantitatea de formaldehidă pe draperii/perdele. 
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3. CONCLUZII 

Preocuparea autorităților statale pentru reglemen-
tarea utilizării formaldehidei și a nivelului emisiilor 
de formaldehidă este justificată de necesitatea unui 
mediu curat și de necesitatea protejării sănătății 
oamenilor și a protecției consumatorului.  

Produsele textile pentru decorațiuni interioare 
supuse testării conținutului de formaldehidă liberă 
au prezentat în proporție de 10% valori care depă-
șesc limitele admise pentru această substanță, cu 
potențial cancerigen. S-a evidențiat faptul că lenjeria 
de pat și stofele de mobilă prezintă riscul cel mai 

ridicat de apariție a unor emisii mari de formalde-
hidă . 

Printre produsele textile neconforme s-au aflat 
produse utilizate în mediul specific copiilor care au 
valori mult mai mari decât limita de 20-30 mg/kg 
formaldehidă. 

Reglementările privind utilizarea formaldehidei 
sunt susținute de standardizarea internațională, cea 
europeană și standardizarea națională care se pre-
ocupă de stabilirea unui limbaj comun în metodele 
de supraveghere a nivelelor de produse toxice, 
printre care se numără și formaldehida dar nu au ca-
racter obligatoriu.   

 


