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Hohenstein
• Independent and neutral institute of testing and certification

• Là viện kiểm nghiệm cũng như cấp chứng chỉ một cách trung tính, độc lập

• Customized testing and services for individual requirements.

• Kiểm nghiệm và thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của từng khách hàng

• Textile expertise: Developed OEKO-TEX®  test criteria. Comparable 

product safety through worldwide legal conformity. Update criteria to 

adapt to new requirements on a regular basis.

• Chuyên gia trong ngành dệt may: Các chỉ tiêu kiểm nghiệm của OEKO-TEX® 

đã được xây dựng. Mức độ an toàn của sản phẩm phù hợp với các quy định của

pháp luật trên toàn thế giới. Các chỉ tiêu kiểm nghiệm được cập nhật thường

xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật hàng năm
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Hohenstein
• A globally standardized, independent testing and certification 

system for textiles from all stages of production that have been 

tested for harmful substances.

• Founding member of OEKO-TEX® Association.

• Là một hệ thống kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ độc lập, đồng nhất

trên toàn cầu trong lãnh vực dệt may, kiểm tra chất độc hại tại từng

công đoạn sản xuất

• Là thành viên sáng lập của Hiệp hội OEKO-TEX®.
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International Certificate
OEKO-TEX®, PPE, UV STANDARD 801, Hohenstein Quality Label
Chứng nhận quốc tế
OEKO-TEX®, PPE, UV STANDARD 801, Hohenstein Quality Label
Conformity  
Textile technology and chemical tests, testing of leather products
Tính tuân thủ
Công nghệ dệt và kiểm tra hóa chất, kiểm nghiệm các sản phẩm da 
thuộc
Sustainability    
Chemical management, fair working conditions, ecological 
impact, etc.
Tính bền vững
Quản lý hóa chất, điều kiện làm việc công bằng, tác động sinh thái, 
v.v.
Performance         
Comfort, compression effect, odour management, UV protection 
effect
Hiệu xuất
Mức độ tiện nghi , hiệu ứng co dãn, quản lý mùi, hiệu ứng chống tia
cực tím

Textile 
Expertise. 
To the Point.
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Occupational clothing
Personal protective equipment [PPE], workwear
Quần áo bảo hộ
Thiết bị bảo hộ cá nhân [PPE], quần áo bảo hộ lao động
Health
Harmful substances, applied hygiene, medical products, etc.
Sức khỏe
Các chất có hại, vệ sinh trong ứng dụng, sản phẩm y tế, v.v.
Fit
Innovation, pattern service, fitting test, further training, project 
management
Kích cỡ
Sáng tạo, dịch vụ mẫu, thử nghiệm kích cỡ, đào tạo, quản lý dự án
Textile Care
Commercial laundry, domestic textile care
Bảo dưỡng sản phẩm dệt may
Giặt công nghiệp, bảo dưỡng sản phẩm dân dụng

Textile 
Expertise. 
To the Point.



Hohenstein Services Worldwide.
Dịch vụ của Hohenstein trên toàn thế giới.
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OEKO-TEX® System / Hệ thống OEKO-TEX® 

INPUT CONTROL PROCESS CONTROL OUTPUT CONTROL

Independent Certifications & Services for Sustainability & Product Responsibility along the Supply Chain
Cấp chứng chỉ độc lập & thực hiện các yêu cầu về tính bền vững & trách nhiệm sản phẩm dọc theo chuỗi cung ứng.

© Hohenstein

https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/oeko-tex/?source=HIAppt
https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/output-control/?source=HIAppt
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OEKO-TEX®
modular 
system
OEKO-TEX®
Hệ thống theo mô
dun



Responsible Chemical 
Management to Meet Industry 
Demands
Quản lý về hóa chất có trách nhiệm để đáp ứng nhu cầu của
ngành.

• External Compliance via STANDARD 100 by OEKO-TEX®

✓ Ensure products meet legal requirements & regulations such as REACH, CPSIA & OECD 

guidelines

✓ Ensure consumer safety

• Tuân thủ các yêu cầu bên ngoài thông qua TIÊU CHUẨN 100 của OEKO-TEX®

✓ Đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu và quy định pháp lý theo hướng dẫn của REACH, CPSIA 

& OECD

✓ Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng

© Hohenstein



Responsible Chemical 
Management to Meet Industry 
Demands
Quản lý về hóa chất có trách nhiệm để đáp ứng nhu cầu của
ngành.

• Industry Compliance via STANDARD 100 by OEKO-TEX®

✓ Retailer & Brand RSL equivalence (Costco, Amazon, Target, PVH, Adidas, Under Armour, 

Victoria’s Secret)

✓ Includes AAFA RSL

• Standard 100 label shows due diligence

• Validation of sustainability performance

• Continuous improvement in chemical management

• Tuân thủ tiêu chuẩn công nghiệp thông qua TIÊU CHUẨN 100 của OEKO-TEX®

✓ Tương thích với RSL của các thương hiệu & chuỗi bán lẻ (Costco, Amazon, Target, PVH, Adidas, 

Under Armour, Victoria’s Secret)

✓ Phù hợp với RSL của AAFA 

• Nhãn tiêu chuẩn 100 thể hiện sự thẩm định

• Xác nhận hiệu suất bền vững

• Cải tiến liên tục trong quản lý hóa chất

© Hohenstein



STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
Product Classes Based on Purpose & Skin Contact
Các nhóm sản phẩm dựa trên mục đích sử dụng & tiếp xúc với da.

Articles for babies & 
toddlers through age 3

Clothing, nightwear, 
bedding, textile toys, 
stroller mattresses, etc

Nhóm dành cho trẻ sơ sinh và
trẻ dưới 3 tuổi.
Quần áo, đồ ngủ, chăn đệm giường, đồ
chơi bằng vải, nệm xe đẩy, v.v.

I II

Textiles in direct contact 
with the skin

Underwear, t-shirts, 
shirts/blouses, bedding, 
towels, tights, etc

Nhóm tiếp xúc trực tiếp với 
da, dành cho người lớn và 
trẻ trên 3 tuổi
Đồ lót, áo thun, áo sơ mi / áo cánh, 
đồ giường, khăn, tất, v.v

© Hohenstein
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STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
Product Classes Based on Purpose & Skin Contact
Các nhóm sản phẩm dựa trên mục đích sử dụng & tiếp xúc với da.

Textiles of all kinds without 
close skin contact

Jackets, coats, outdoor 
items, etc

Nhóm không tiếp xúc với da
Áo lạnh, áo khoác, đồ dùng ngoài trời, 
v.v.

III IV

Furnishing fabrics for 
decorative purposes

Table linen, curtains, 
upholstery, textile floor & 
wall coverings, etc

Vải trang trí nội thất cho mục 
đích trang trí
Bộ khăn trải bàn, rèm cửa, vải dệt 
bọc sàn & tấm phủ tường, v.v.

© Hohenstein
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STANDARD 100 by OEKO-TEX® Appendices

• The parameters & defined limit values are reliable, advised & 
sensible 

• Limit values are fixed from a human ecological point of view
• Focus on the impact on health
• Update every year and come into effect on Apr 1st

• Các thông số & giá trị giới hạn đã được xác định tin cậy, hợp lý
• Những giá trị được giới hạn cố định theo quan điểm sinh thái của 

con người
• Tập trung vào những tác động liên quan đến sức khỏe.
• Được cập nhật vào ngày ¼ hàng năm

Appendix 6/7
Phụ lục 6/7

• Limits are lower than Appendix 4/5
• The expanded criteria catalogue has been developed 

especially for companies who are focused on the DETOX 
campaign

• Focus on environmental performance
• Update every year and come into effect on Apr 1st

• Được đánh giá cao hơn phụ lục 4/5.
• Mở rộng những danh mục tiêu chí đã được phát triển đặc biệt cho 

các công ty tập trung vào chiến dịch DETOX
• Tập trung các vấn đề liên quan môi trường.
• Được cập nhật vào ngày ¼ hàng năm

© Hohenstein

Appendix 4/5 Standard
Tiêu chuẩn phụ lục 4/5

https://www.oeko-tex.com/en/business/certifications_and_services/ots_100/ots_100_limit_values/ots_100_limit_values.xhtml?source=HohensteinAmericappt


Những giá trị giới hạn để đánh 
giá theo tiêu chuẩn ST100
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STANDARD 100 by OEKO-TEX® Certification Process

Inquiry & 
Resolution

Resolve open 
questions with 
Applicant

Create product 
based testing 
protocol

Test Sample 
Materials to the 
STANDARD

All tests results 
meet standard 
requirements 

Resubmit 
improved 
samples until 
requirements 
are met or 
change to 
certified input

TestDevise Test 
Protocol

Test Report, 
Cert, Label, 
Buying Guide

Failures require 
re-tests

© Hohenstein
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Quá trình chứng nhận chứng chỉ OEKO-TEX ® STANDARD 100

Yêu cầu &
Giải pháp

Giải đáp thắc mắc
và yêu cầu từ
khách hàng

Điền thông tin hồ
sơ và tạo biên bản
kiểm nghiệm mẫu

• Kiểm nghiệm

mẫu theo

Tiêu Chuẩn

Tất cả các kết
quả kiểm nghiệm
đạt theo yêu cầu
kiểm nghiệm

Gửi mẫu cải tiến
cho đến khi tất cả
kết quả kiểm
nghiệm đều đạt
hoặc thay đổi thành
đầu vào đã được
chứng nhận

Kiểm nghiệmThiết lập biên
bản kiểm
nghiệm mẫu

Báo cáo kiểm, 
chứng chỉ, 
nhãn, hướng 
dẫn mua hàng

Yêu cầu tái
kiểm mẫu
không đạt

© Hohenstein

? Đạt

Không đạt

https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/certifications/?souce=HIAppt


STANDARD 100 by OEKO-TEX® Application Process

Application

Complete, sign & 
send application

Sign & send 
Declaration of 
Conformity 

Send copies of 
component 
certificates 

Send supporting 
documents

Send product 
samples for 
testing

On-site

Supplier 
Certificates

Declaration Lists Samples

© Hohenstein

https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/output-control/?source=HIAppt
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https://www.hohenstein.us/fileadmin/user_upload/Downloads_US/OT/Apply/Samples_STANDARD100.pdf?source=HIAppt


Đăng ký

Hoàn tất, ký tên
và gửi hồ sơ Đăng
ký

Ký tên và gửi hồ
sơ Công bố về sự
phù hợp

Gửi bản sao các
chứng chỉ Nhà
cung cấp

Gửi các Danh 
sách thông tin 
theo yêu cầu

Gửi mẫu sản
phẩm để kiểm
nghiệm

On-site

Chứng chỉ
Nhà cung cấp

Công bố về sự
phù hợp

Các Danh sách Mẫu

© Hohenstein

Quá trình chứng nhận chứng chỉ OEKO-TEX ® STANDARD 100

https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/output-control/?source=HIAppt
https://www.hohenstein.us/fileadmin/user_upload/Downloads/Forms/OEKO-TEX/OEKO-TEX_Application_STANDARD_100_LEATHER_STANDARD_HOHENSTEIN_HTTI_EN.pdf?source=HIAppt
https://www.hohenstein.us/fileadmin/user_upload/Downloads/Forms/OEKO-TEX/OEKO-TEX_Application_STANDARD_100_LEATHER_STANDARD_HOHENSTEIN_HTTI_EN.pdf?source=HIAppt
https://www.hohenstein.us/fileadmin/user_upload/Downloads_US/OT/Apply/Samples_STANDARD100.pdf?source=HIAppt
https://www.hohenstein.us/fileadmin/user_upload/Downloads_US/OT/Apply/Samples_STANDARD100.pdf?source=HIAppt
https://www.hohenstein.us/fileadmin/user_upload/Downloads_US/OT/Apply/Samples_STANDARD100.pdf?source=HIAppt
https://www.hohenstein.us/fileadmin/user_upload/Downloads_US/OT/Apply/Samples_STANDARD100.pdf?source=HIAppt
https://www.hohenstein.us/fileadmin/user_upload/Downloads/Forms/OEKO-TEX/OEKO-TEX_Application_STANDARD_100_LEATHER_STANDARD_HOHENSTEIN_HTTI_EN.pdf?source=HIAppt
https://www.hohenstein.us/fileadmin/user_upload/Downloads_US/OT/Apply/Samples_STANDARD100.pdf?source=HIAppt


Certificate scope

Certificate number 
& validity for 1 year

Requirements 
covered

STANDARD 100 by OEKO-TEX® Certificate & Label

STANDARD 100 logo

Website for more info

Verifiable certificate number 
& test institute name

Explanation 
“Tested for harmful 
substances”

© Hohenstein

Product labelCertificate

https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/certifications/?souce=HIAppt
https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/labels/?source=HIAppt


Mô tả sản phẩm
(phạm vi chứng chỉ)

Mã chứng chỉ & 
thời gian hiệu lực 1 
năm

Những yêu cầu đi
kèm

Chứng chỉ & Nhãn OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo của STANDARD 100 

Website cho những
thông tin mở rộng khác

Số chứng chỉ có thể xác minh
và tên viện thử nghiệm

Giải thích
“Đã kiểm nghiệm
những chất độc hại”

© Hohenstein

Nhãn sản phẩmChứng chỉ

https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/certifications/?souce=HIAppt
https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/labels/?source=HIAppt


Annual testing fees (commonly 
Euro 2.000-Euro 4.000 )

• Required per certified 
location

• This is charged in the 1st year 
of certification & every 3rd

renewal
• Includes travel cost for site 

visit to location

Quality Assurance Meeting Euro 900
(1x every 3 years)

STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
Pricing Structure 

• Required per certificate 
not per product

• Multiple products can be 
included in a certificate 
scope

• Certificate valid for 1 
year

Annual license fee: Euro 785

Certification Meeting

• Testing fees based on the scope 
identified by the company 
seeking certification

• Testing fees reduced by using
•Pre-certified component 

materials
•ECO-PASSPORT certified 

input chemicals 

Includes listing in OEKO-TEX® buying guide
© Hohenstein

The exchange rate is based on the current period.

https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/output-control/?source=HIAppt


Phí kiểm nghiệm hàng năm (thông
thường từ Euro 2.000-Euro 4.000 )

• Bắt buộc cho mỗi địa điểm
được chứng nhận

• Tính phí vào năm đầu tiên
chứng nhận cũng như năm
đầu của mỗi chu kỳ 3 năm gia
hạn tiếp theo

• Bao gồm chi phí đi lại cho
chuyến thăm đến địa điểm
cần kiểm tra

Kiểm tra việc đảm bảo chất lượng
Euro 900 (3 năm một lần)

STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
Cách tính Chi phí

• Được yêu cầu cho mỗi
chứng chỉ, không phải
mỗi sản phẩm

• Nhiều sản phẩm có thể
được bao gồm trên phạm
vi 1 chứng chỉ

• Thời gian hiệu lực của
chứng chỉ đúng 1 năm

Phí Bản quyền hàng năm: 

Euro 785

Cấp chứng chỉ Kiểm tra Nhà máy

• Phí kiểm nghiệm dựa vào phạm vi 
chứng chỉ, được xác nhận bởi công ty 
cần cấp chứng chỉ

• Phí kiểm nghiệm được giảm bởi:
•Sử dụng nguyên, phụ liệu đầu vào

đã có chứng chỉ OEKO-TEX STD 
100

•Hóa chất, trợ chất đầu vào đã được
cấp chứng chỉ ECO-PASSPORT

Bao gồm danh sách trong hướng dẫn mua hàng của OEKO-TEX®
© Hohenstein

Tỷ giá trao đổi phụ thuộc vào Tỷ giá thị trường tại thời điểm xuất Hóa đơn .

https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/output-control/?source=HIAppt


Certification Owned by Brand/Retailer

Fabric 

Sewing 
thread

Label

Cut & Sew 
Factory

Factory 
Screen 
printer

Combined Certificate

© Hohenstein

Brand

Control your supply chain.

Use pre-certified products to reduce cost.
• 3rd party certificate associated with your company

• Ownership of certificate & label for use in 

marketing/merchandising/advertising

• Manage & link to your suppliers’ certificates

• Increase traceability

• Eliminate need for testing (spot checking only)

• Company listing in the OEKO-TEX® Buying Guide (B2B/B2C)

https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/output-control/?source=HIAppt
https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/certifications/?souce=HIAppt
https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/certifications/?souce=HIAppt
https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/certifications/?souce=HIAppt
https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/labels/?source=HIAppt
https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/certifications/?souce=HIAppt


Chứng nhận cho Nhãn hàng (Thương hiệu)/
Nhà bán lẻ

Vải

Chỉ may

Nhãn

Nhà máy
Cắt & May

Nhà máy In

Phối hợp chứng chỉ

© Hohenstein

Brand

Kiểm soát chuỗi cung ứng.

Sử dụng các sản phẩm đã được chứng nhận Oeko-

tex trước để giảm chi phí.
• Chứng chỉ của bên thứ 3 được liên kết với công ty của bạn

• Quyền sở hữu chứng chỉ và nhãn Oeko-tex để sử dụng trong tiếp

thị / buôn bán / quảng cáo

• Quản lý và liên kết với chứng chỉ của nhà cung cấp của bạn

* Tăng khả năng truy xuất nguồn gốc

* Loại bỏ nhu cầu kiểm tra (chỉ kiểm tra tại chỗ)

• Danh sách công ty trong Hướng dẫn Mua hàng OEKO-TEX® 

(B2B/B2C)

https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/output-control/?source=HIAppt
https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/certifications/?souce=HIAppt
https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/certifications/?souce=HIAppt
https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/certifications/?souce=HIAppt
https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/labels/?source=HIAppt
https://www.hohenstein.us/en-us/trust/oeko-tex/certifications/?souce=HIAppt


Renewal： Certificate 
number remains 
the same after 
renewal.

The process for renewal is as same as the initial certification.
• Confirm the article scope
• Send application and samples
• Test and audit
• Issue the certificate

Term of validity: period is extended 1 year after the expiration date. 
• Whether the certificate is renewed before or after the 

expiration date, the expiration date is fixed. 

• We recommend to renew certificate 3 months in advance, to 
ensure a smooth-renewing process as sufficient time is 
needed if involves many suppliers, especially for finished 
products.

2021.10.31 2022.10.31

the expiration date

Renewal no matter before or after 

the expiration date
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Gia hạn： Mã chứng chỉ 
không thay đổi
sau khi gia hạnQuy trình gia hạn chứng chỉ tương tự cấp mới chứng chỉ.

* Xác nhận phạm vi đăng ký (mô tả sản phẩm)
* Gửi hồ sơ đăng ký và mẫu
* Kiểm tra và đánh giá
* Cấp chứng chỉ

• Thời hạn hiệu lực: thời hạn được gia hạn 1 năm sau ngày hết 
hạn.

• Cho dù chứng chỉ được gia hạn trước hay sau ngày hết hạn, 
ngày hết hạn vẫn được ấn định.

• Chúng tôi khuyên bạn nên gia hạn chứng chỉ trước 3 tháng, để 
đảm bảo quá trình gia hạn diễn ra suôn sẻ vì cần có đủ thời 
gian nếu liên quan đến nhiều nhà cung cấp, đặc biệt là đối với 
thành phẩm.

2021.10.31 2022.10.31

Ngày hết hạn

Việc gia hạn không phụ thuộc ngày hết

hạn trên chứng chỉ, có thể gia hạn bất 

kể trước hay sau ngày hết hạn
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Extension

Extension Cost

• Basic cost (Euro 398): newly added products are all certified with 
STANDARD 100, 2-3 weeks needed.

• Basic cost (Euro 398)+testing cost: newly added products are 
partially or not certified with STANDARD 100, 3-5 weeks needed.

New products added but no need to do extension:

Only new suppliers are added but newly added fabrics or accessories have 
already been included in the certificate, then there is no need to do 
extension in the certificate. In this case, only the valid certificate owned 
by new added suppliers and purchase documents are required to provide.

• If the certificate needs to be 
expanded during the validity 
period of the certificate, such 
as adding new styles, fabrics, 
or accessories, the certificate
needs to be extended.

• The original term of validity 
remains unchanged with the 
extension. If you need to add 
new products, and certificate 
is about to expire, certificate 
renewal is recommended.

The exchange rate is based on the current period.
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Mở rộng chứng
chỉ

Chi phí Mở rộng chứng chỉ

• Phí cơ bản (Euro 398): các sản phẩm mới được bổ sung đều được 
chứng nhận theo STANDARD 100, cần 2-3 tuần.

• Phí cơ bản (Euro 398)+Phí kiểm nghiệm: các sản phẩm mới được bổ 
sung được chứng nhận từng phần hoặc không được chứng nhận
theo STANDARD 100, cần 3-5 tuần.

Sản phẩm mới được thêm nhưng không cần Mở rộng:

Chỉ các nhà cung cấp mới được thêm vào nhưng các loại vải hoặc phụ kiện 
mới được thêm vào đã được bao gồm trong chứng chỉ, thì không cần thực 
hiện Mở rộng chứng chỉ. Trong trường hợp này, chỉ cần cung cấp chứng 
chỉ hợp lệ thuộc sở hữu của các nhà cung cấp mới được bổ sung và các tài 
liệu mua hàng.

• Nếu chứng chỉ cần được mở 
rộng trong thời gian hiệu lực 
của chứng chỉ, chẳng hạn như 
thêm kiểu dáng, vải hoặc phụ 
kiện mới, thì chứng chỉ cần 
được làm hồ sơ Mở rộng.

• Thời hạn hiệu lực ban đầu
không thay đổi khi Mở rộng
chứng chỉ. Nếu bạn cần thêm
sản phẩm mới và chứng chỉ sắp
hết hạn, bạn nên Gia hạn
chứng chỉ.

Tỷ giá trao đổi phụ thuộc vào Tỷ giá thị trường tại thời điểm xuất Hóa đơn .
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Product
Classification

Products of the same 
category can be grouped 
together on one 
certificate.

Products are mainly divided into ready-made garments 
and home textiles, according to the current categories 
of Carter’s:

• Ready-made garments：coats, skirts, dresses, rompers, 

tops, trousers, shorts, briefs, bibs, headwraps, socks, 

hats, headbands, swimsuits, etc.

• Home textiles: blankets, handkerchiefs, sleeping bags, 

comfort dolls, quilts, etc.
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Phân loại
sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại 
có thể được nhóm lại với 
nhau trên một chứng chỉ.

Các sản phẩm chủ yếu được chia thành hàng may sẵn và 
hàng dệt gia dụng, theo phân loại hiện tại của Carter’s:

• Hàng may sẵn: áo khoác, váy, đầm, áo len, áo sơ mi, quần 

dài, quần đùi, quần sịp, yếm, khăn quấn đầu, tất, mũ, băng 

đô, đồ bơi, v.v...

• Hàng dệt gia dụng: chăn, khăn tay, túi ngủ, búp bê, mền, 

v.v...
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Product scope:
Mô tả sản phẩm (phạm vi chứng chỉ)

Generally, the description for readymade 
garment on certificate contains:

Thông thường, mô tả cho quần áo may sẵn
trên chứng chỉ bao gồm:

1. Style: kiểu dáng：

2. Main fabric/color type

3. Chất liệu vải chính/màu sắc：

4. Accessories / Phụ kiện：

Readymade garment (top, romper, bodysuit, cardigan, pants, shorts, diaper cover shorts, 

tutu, skirt, dress, bib, hat, headwrap) produced from knitted fabric (incl. terry, brushed & 

fleece) made of CO, CO/EL, CO/PES (incl. neon colours), CO/PES/EL, white, mélange, 

piece-/yarn-dyed, allover reactive, pigment (incl. neon colours), rubber, glitter printed, 

PES (also mesh), white, piece-dyed, partly with motive pigment, rubber (incl. gold, 

silver, neon colours& glow in the dark effect), glitter (colourlesstransparent, gold, silver), 

puff, flock (flock fibresmade of PA) printed, woven fabric made of CO, white, piece-

/yarn-dyed, allover reactive, pigment printed, PES, white and piece-dyed, incl. acc. 

(interlining, rosette, woven tape partly with metallic yarn, colourlesstransparent TPU 

tape, elastic tape & yarn, ribbon, bow, zipper, plastic button, metal snap fastener, 

metallic yarn, embroidery &sewing thread, heat transfer label, light grey pigment screen 

printed label, woven and printed label

Hàng may sẵn (áo trên, áo len, áo liền quần, áo nịt, quần dài, quần đùi, quần đùi che tã, váy tutu, váy, 

đầm, yếm, mũ, khăn trùm đầu) được sản xuất từ vải dệt kim (bao gồm bông xù, chải và cào lông) làm

bằng CO, CO / EL, CO / PES (bao gồm màu neon), CO / PES / EL, trắng, mélange, nhuộm miếng/sợi, 

phản ứng toàn phần, tinh mực (bao gồm cả màu neon), cao su, in glitter, PES (bao gồm dạng lưới), 

màu trắng, nhuộm miếng, một phần với tinh mực động, cao su (bao gồm màu vàng, bạc, màu neon & 

phát sáng trong hiệu ứng bóng tối), in hiệu ứng lấp lánh (màu trong suốt, vàng, bạc), được in phồng, 

đàn hồi (sợi đàn hồi làm bằng PA), vải dệt thoi làm từ CO, trắng, nhuộm miếng/sợi, phản ứng toàn phần, 

in tinh mực, PES, nhuộm miếng màu trắng và nhiều mày, bao gồm phụ kiện (miếng lót, nơ hoa, băng

dệt một phần bằng sợi kim loại, băng TPU trong suốt có màu, băng & sợi đàn hồi, ruy băng, nơ, dây

kéo, nút nhựa, dây buộc kim loại, sợi kim loại, chỉ thêu & may, nhãn in truyền nhiệt, nhãn in tinh mực

màu xám nhạt, nhãn dệt và in.



Example for Product description

• Lurex VS Metallic—Lurex can be used to described the Metallic, but the Metallic is not necessarily Lurex 

as Lurex is a specific registered trademark.

• Spandex VS Lycra—Lycra can be used to described Spandex, but Spandex is not necessarily Lycra as 

Lycra is a specific registered trademark.

• Lacquer VS Coating—These two are similar, generally we use Lacquer to describe metal, e.g.: the 

painting of metal button is described as Lacquer or painted. However, very small parts are not described 

detailed on certificate of ready-made garment.

• Neon VS Fluorescence—Both can be used to described fluorescent colors.



Ví dụ cho Mô tả sản phẩm (phạm vi chứng chỉ)

• Lurex VS Metallic — Lurex có thể được sử dụng để mô tả Metallic, nhưng Metallic không nhất thiết phải 

là Lurex vì Lurex là một nhãn hiệu đã đăng ký cụ thể..

• Spandex VS Lycra—Lycra có thể được sử dụng để mô tả Spandex, nhưng Spandex không nhất thiết phải 

là Lycra vì Lycra là một nhãn hiệu đã đăng ký cụ thể.

• Lacquer VS Coating—Hai khái niệm này tương tự nhau, nhìn chung Lacquer (Sơn mài) để mô tả kim loại, 

ví dụ: nút kim loại được phủ sơn được mô tả là Lacquer (Sơn mài) hoặc painted (sơn). Tuy nhiên, các bộ 

phận rất nhỏ không được mô tả chi tiết trong chứng chỉ hàng may mặc may sẵn.

• Neon VS Fluorescence— Cả hai được sử dụng để mô tả màu Dạ quang (có tính chất bắt sáng).



How to use label
Cách sử dụng nhãn Oeko-tex

Printed label/Hangtag
Online shop

Nhãn in / Nhãn treo, Cửa hàng trực
tuyến
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