
Sertifikalar 
Bağımsız enstitüler tarafından test edilmiş ve kanıtlanmış 
verimlilik 

Şirket sertifikaları 

Evolon® tekstil ürünleri üretim tesisi aşağıdaki sertifikalara sahiptir: 

• ISO 9001: 2015 (kalite)
• ISO 14001: 2015 (çevre)
• ISO 45001: 2018 (güvenlik)
• ISO 50001: 2011 (enerji)



Oeko-Tex 

Evolon® mikrofilament kumaşlara Oeko-Tex işareti (standart 100, ürün sınıfı I) 
verilmiştir. Bu, zararlı maddeler içermediğini ve bebek cildi ile temasa uygun olduğunu 
onaylar. 



ECARF: Toz akarlarına dayanıklı yataklar için Evolon® 

Evolon®, Avrupa Alerji Araştırma Vakfı Merkezi'nin (ECARF) bağımsız kalite mührü ile 
ödüllendirildi. Bu, alerji hastalarının, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini katı standartlara 
göre belgelendirerek uygun mal ve hizmetleri seçmelerine yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. 



UV Standardı 801 

Evolon® mikrofilament kumaşlara çeşitli ürün varyantları için ultraviyole koruma faktörü 
80 verilmiştir. Bu UV Standardı 801'in en yüksek değeridir. 



HP lateks mürekkepleri ve M1 alev geciktirici sertifikalı 

EVO 100 PMB FR, EVO 130 PMB FR ve EVO 170 PMB FR referanslı Evolon® baskı 
ortamları, HP lateks mürekkepleri için onaylanmıştır. * 

Bu Evolon® ürün referansları ayrıca Fransız yangın yönetmelikleri uyarınca alev 
geciktirici olarak onaylanmıştır ve M1 sınıflandırmasına sahiptir. 



Çevre dostu 

Freudenberg, Evolon® üretiminde kullanılan su geri dönüşüm süreci için özel bir ödül 
aldı: “Eco-Trophée du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges”. 



Lazer kesim için uygunluk 

Evolon® eurolaser GmbH uygulama laboratuvarında laserabilitesi açısından test 
edilmiştir ve aşağıdaki değerlendirmeyi almıştır: “Lazer kesim için uygunluk: mükemmel 
uygun” 

Diğer bazı bağımsız enstitüler Evolon®'un verimliliğini test etmiş ve 
onaylamıştır 

• Hohenstein Araştırma Enstitüsü (Almanya)
• Hijyen-Enstitü des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen (Almanya)
• Deutsche Montan Technologie GmbH (Almanya)
• IBT Referans Laboratuvarı (ABD)
• IFTH - Français du Textile Habillement Enstitüsü (Fransa)
• LNE (Fransa)
• FIATEC (Almanya)
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