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Conţinut



AKU a demonstrat întotdeauna o legătură indisolubilă cu tradiția de producție
artizanală italiană, din care provine experiența profundă de producție a

fondatorului său, Gallino Bordin.
O valoare fundamentală în istoria companiei, care se regăsește în calitatea

înaltă a produselor, menite să asigure, fără compromis, performanțe
funcționale maxime în ceea ce privește confortul și durabilitatea.

 

Această scurtă propoziție rezumă sensul angajamentului AKU ca entitate
socială, precum ca si companie industrială. Un angajament care depășește

simplul fapt de a produce încălțăminte outdoor capabilă să respecte cele mai
înalte performanțe funcționale și care se exprimă, în ceea ce privește
sustenabilitatea mediului, în căutarea constantă a soluțiilor de design

inovatoare, menite să țină sub control impactul asupra mediului, care să
promoveze utilizarea și reutilizarea resurselor, într-o perspectivă din ce în ce

mai axată pe principiile economiei circulare.
 

Aspirăm să implicăm și să activăm oamenii pentru protecția mediului prin
comunicarea noastră cu care ar trebui să promovăm utilizarea responsabilă a

produselor și respectul pentru natură.
 

„NE PLACE SĂ CREDEM CĂ ORICINE CUMPĂRĂ PRODUSELE NOASTRE ESTE
UN UTILIZATOR CONȘTIENT AL ARTEFACTELOR AUTENTICE ȘI FUNCȚIONALE,

NU DOAR CONSUMATORUL FINAL AL LUCRURILOR. UN PRODUS ETIC
RESPECTUOS, CU VALOARE REALĂ, FĂCUT SĂ REZISTE ÎN TIMP.”

 
AKU, împreună cu furnizorii săi, are o responsabilitate importantă de a avea

grijă de natură și de mediul nostru și de a se asigura că toți oamenii și
animalele care fac parte din procesele noastre sunt tratate într-un mod legal

și corect din punct de vedere moral și etic.
 

„NE SIMȚ IM PARTE DINTR-UN SINGUR ECOSISTEM, SOCIAL Ș I DE
MEDIU, NE SIMȚ IM RESPONSABILI PENTRU ECHILIBRUL ACESTUIA.”

Am adoptat un cod de conduită, un document obligatoriu care descrie

valorile și principiile pe care le respectăm și pe care toți furnizorii și

partenerii noștri de afaceri sunt obligați să-l citească, să urmeze și să
respecte și să-și implementeze în continuare valorile cu lanțurile de

aprovizionare respective. 
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Pactul Global al Națiunilor Unite
Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite
Declarația Organizației Internaționale a Muncii privind principiile și
drepturile fundamentale la locul de muncă
Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției
Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului și
adolescentului
Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, în special:

Codul nostru de conduită se bazează pe convențiile și standardele
internaționale actuale, inclusiv:



3. MUNCĂ ȘI ANGAJARE

Nicio discriminare

NU LA EXPLOATAREA PRIN MUNCA A COPIILOR
Nu acceptăm munca copiilor. Toți operatorii și membrii lanțului de aprovizionare angajează lucrători numai în
conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Vârsta minimă de angajare este stabilită în diferite
convenții ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), care reglementează limitele

DREPTURILE DE ANGAJARE
Drepturile fundamentale de angajare stabilite de o serie de convenții internaționale ale Organizației Națiunilor
Unite și ale Uniunii Europene.
Organizația Națiunilor Unite și Organizația Internațională a Muncii (OIM) trebuie să fie respectate.

Nu acceptăm discriminarea în ceea ce privește etnia, culoarea pielii, religia, vârsta, orientarea sexuală, sexul,
originea națională, dizabilitatea, handicapul, orientarea politică sau alte clase protejate prin lege. Egalitatea
de șanse pentru și
tratament al angajaților, indiferent de factorii menționați mai sus, sunt promovate. Diversitatea nu trebuie să
fie
limitată în niciun fel.

1. RESPECTAREA LEGILOR
AKU, furnizorii și partenerii noștri de afaceri respectă toate legile și reglementările aplicabile în țara în care își
desfășoară activitatea. Dacă oricare dintre cerințele noastre încalcă legislația națională a oricărei țări sau
teritoriu, legea țării respective are prioritate față de Codul de conduită, cu excepția cazului în care încalcă
principiile etice generale și universale. În acest caz, trebuie să ne anunțați imediat pentru a putea lua o
decizie cu privire la modul de a proceda. În cazurile în care cerințele legale sunt mai puțin stricte decât Codul
de conduită, Codul va prevala.

.
CONSERVAREA NATURII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI SUNT DE CEA MAI MARE IMPORTANȚĂ PENTRU NOI.

Principala noastră contribuție la mediu este aceea că fabricăm și vindem produse de înaltă calitate, care au o
durată lungă de valabilitate. Nu credem în genul de consumator în care produsele cu durată limitată trebuie
înlocuite în mod constant. Nu tolerăm nicio formă de abuz asupra animalelor și susținem bunăstarea animalelor
și că toate animalele sunt tratate cu respect și au dreptul la o viață demnă.

Vă rugăm să luați notă de detaliile din anexa 1 privind politica noastră de bunăstare a animalelor.

De asemenea, ne așteptăm ca furnizorii noștri să depună toate eforturile pentru a proteja mediul și pentru a
menține impactul activităților lor asupra acestuia cât mai scăzut posibil. Toate părțile interesate și partenerii
de afaceri trebuie să respecte toate legile și reglementările de mediu aplicabile în țara în care operează sau
fabrică produsele. La fel ca noi, furnizorii noștri trebuie, de asemenea, să lucreze pentru a minimiza impactul
lor asupra mediului și pentru a face îmbunătățiri continue în protecția mediului.
În general, aceasta înseamnă: manipularea responsabilă a substanțelor periculoase și a altor produse chimice,
diminuarea sau prevenirea deșeurilor, reducerea emisiilor rezultate din operațiuni, reducerea la minimum a
utilizării resurselor naturale și evitarea impactului negativ asupra diversității biologice.

2. MEDIUL ȘI BUNĂSTAREA ANIMALELOR
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Fără muncă forțată 
Nu tolerăm munca forțată și obligatorie. Prin aceasta înțelegem orice formă de muncă care nu este efectuată
în mod voluntar sau pe baza unui acord reciproc între angajat și angajator, inclusiv orice formă de muncă
forțată, sclavie sau practici similare sclaviei, trafic de ființe umane sau orice altă formă de muncă și servicii
involuntare care nu sunt în conformitate cu standardele sociale și de muncă recunoscute la nivel internațional.
Toate muncile trebuie să se desfășoare fără amenințare de pedeapsă. Angajații trebuie să aibă posibilitatea
de a-și înceta activitatea sau de a-și încheia contractul de muncă în orice moment.

LIBERTATEA DE ASOCIERE ȘI DREPTUL LA NEGOCIERE COLECTIVĂ
Dreptul angajaților la libertatea de asociere și la negociere colectivă este respectat. Nici nu se favorizează
sau discriminare împotriva membrilor organizațiilor angajaților sau a sindicatelor nu este acceptată.
Se asigură un mediu propice pentru a garanta că angajații își pot exercita drepturile în mod legal și pașnic.

ORELE DE LUCRU
Limitele și reglementările locale privind orele de muncă nu trebuie să fie depășite, iar nivelurile fundamentale
prevăzute în OIM convențiile OIM trebuie respectate și urmate.

COMPENSAȚII / SALARII
Toți angajații trebuie să fie plătiți în mod regulat și la timp. Angajații trebuie să primească cel puțin valoarea
legală națională salariul minim național, salariul predominant în industrie sau salariul care este negociat în
cadrul unui contract colectiv de muncă, oricare dintre acestea este cea mai ridicată. Un salariu echitabil și
confortabil, pentru a permite o viață decentă pentru lucrători, trebuie să fie plătit. Nu acceptăm deducerile ca
măsură disciplinară. Aceasta trebuie făcută numai atunci când este prevăzută de către legislația națională.

TRATAMENT RESPECTUOS
Toți angajații sunt tratați cu respect și demnitate. Nu acceptăm în niciun caz utilizarea de tratamente
jignitoare sau degradante sau a pedepselor corporale. Niciun angajat nu va fi supus la tratamente fizice,
sexuale, psihologic, psihologic sau verbal sau abuz. Angajații sunt liberi să depună plângeri la superiorii lor.
Integritatea personală, demnitatea, dreptul la o viață privată și alte drepturi personale ale fiecărui individ
trebuie să fie respectate, iar toate formele de violență și de agresiune la locul de muncă, inclusiv
comportamentul amenințător din partea angajat sunt interzise.

CONTRACTE DE MUNCĂ
Se asigură cunoașterea de către angajați a drepturilor și obligațiilor lor legale. Toți angajații au dreptul la un
contract de muncă scris.

PROTECȚIE SPECIALĂ PENTRU LUCRĂTORII TINERI
Tinerii angajati (lucrători) trebuie să fie protejați de condițiile de muncă care le afectează sănătatea,
siguranța, moralul și dezvoltarea. Atunci când tinerii (lucratori) sunt angajați, ar trebui să se asigure că (a)
tipul de muncă nu poate fi dăunător sănătății sau dezvoltării lor; (b) programul lor de lucru nu afectează
frecvența lor la școală, participarea la orientarea în carieră aprobată de autoritatea competentă sau
capacitatea lor de a beneficia de programe de formare sau educație.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ
Trebuie să fii responsabil pentru sănătatea și siguranța tuturor angajaților de la locul lor de muncă. Toți
angajații merită să lucreze într-un loc de muncă sigur și sănătos.
Se iau măsurile de precauție necesare împotriva accidentelor și a daunelor pentru sănătate care pot apărea
în legătură cu activitatea profesională, prin instituirea și aplicarea unor sisteme adecvate de sănătate și
securitate la locul de muncă. Oboseala fizică sau metalică excesivă trebuie prevenită prin măsuri adecvate. În
plus, se așteaptă ca angajații să fie informați și instruiți în mod regulat cu privire la standardele și măsurile de
sănătate și securitate aplicabile. Angajaților trebuie să li se asigure accesul la apă potabilă în cantitate
suficientă și accesul la instalații sanitare curate.
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Standardele naționale și internaționale de mediu sunt principiile directoare pentru producția de materii prime.
În special, ne așteptăm ca toate materiile prime și componentele pentru producția produselor noastre să
respecte cele mai recente reglementări REACH și ca toți furnizorii să respecte Lista Substanțelor
Restricționate (RSL) a AKU, actualizată în mod regulat (a se vedea atașamentul 3), care descrie cele mai
recente informații științifice. metoda de testare pentru substanțele chimice individuale care pot reprezenta
sau nu o amenințare pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

Toate componentele și consumabilele trebuie să fie lipsite de substanțe chimice care pot fi dăunătoare
oamenilor și mediului.
De asemenea, vă rugăm să luați notă de detaliile din Anexa 2 privind politica noastră privind siguranța
produselor și managementul produselor chimice.

AMBALARE
Toate materialele de ambalare trebuie alese având în vedere durabilitatea. Opțiunea cu cel mai scăzut
impact ar trebui întotdeauna aleasă. Orice ambalare inutilă trebuie evitată, dar funcția de protecție a
produselor trebuie întotdeauna menținută.
În plus, toate resursele și materialele folosite pentru instrumentele de marketing, comunicare sau POS trebuie
alese și utilizate într-un mod responsabil și prietenos cu mediul. Impactul lor trebuie menținut cât mai scăzut
posibil.

EXPEDIERE
În plus, trebuie să se asigure că unitatea de încărcare este utilizată eficient și că toate resursele sunt utilizate
la întregul lor potențial.

ATRIBUTELE PREFERATE
La acest document este atașat un tabel (Anexa 4) care evidențiază o serie de atribute de produs și proces
care includ certificări voluntare și tipuri de materiale pe care AKU le are , determinat să fie credibil, relevant și
funcțional pentru reducerea impactului în lanțul nostru de aprovizionare și producție. În selecția materiilor
prime și a serviciilor AKU va acorda prioritate celor caracterizate de aceste atribute.

06

4. PRODUS ȘI COMPONENTE

MATERIILE PRIME SELECTATE PE BAZA CELOR MAI ÎNALTE STANDARDE DE CALITATE ȘI O ATENȚIE DEOSEBITĂ
ACORDATĂ PROBLEMEI IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI STAU LA BAZA ABORDĂRII DE PROIECTARE ȘI
PRODUCȚIE A AKU.
ÎN ACEST FEL, FIECARE MODEL ÎN PARTE REPREZINTĂ UN PRODUS DE EXCELENȚĂ ABSOLUTĂ, CORECT DIN
PUNCT DE VEDERE ETIC, DESTINAT SĂ DEVINĂ PENTRU O LUNGĂ PERIOADĂ DE TIMP TOVARĂȘUL DE
NEÎNLOCUIT AL AVENTURILOR ÎN NATURĂ.



6. MONITORIZARE, CONSECINȚE ȘI SCHIMBĂRI
MONITORIZAREA
AKU își asumă responsabilitatea controlului, rezervându-și dreptul de a monitoriza respectarea principiilor și
cerințelor stabilite în codul de conduită. Ne așteptăm ca furnizorii noștri să efectueze periodic inspecții și
audituri anunțate și inopinate ale operațiunilor lor comerciale și ale instalațiilor subcontractanților lor. Astfel
de inspecții trebuie întotdeauna efectuate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

CONSECINȚE
AKU verifică dacă activitatea sa se desfășoară într-o manieră conformă. Pentru acțiunile neconforme ale
partenerilor de afaceri, consecințele abaterilor de la codul de conduită depind de semnificația încălcării.
Încălcările minore conduc de obicei la oportunitatea de îmbunătățire într-o perioadă adecvate și obligatorii.
Dacă măsurile de îmbunătățire nu sunt implementate în perioada de îmbunătățire, relația de afaceri va fi grav
deteriorată și ar putea duce la încetarea relației de afaceri din partea noastră. Încălcări semnificative ale
codului de conduită nu vor fi acceptate și vor duce la încetarea imediată a relației de afaceri.

SCHIMBĂRI
Ne rezervăm dreptul de a modifica sau schimba periodic codul de conduită.

FĂRĂ PARTENERI DE AFACERI INACCEPTABILI
Nu este acceptabil să faci afaceri cu companii sau organizații ale căror practici de afaceri sunt construite pe
exploatarea angajaților, animalelor, societății sau mediului.

PROTEJAREA DATELOR
Informațiile care nu sunt cunoscute publicului larg nu ar trebui să fie dezvăluite pentru câștig personal sau în
beneficiul altcuiva decât AKU. Astfel de informații includ date tehnice, date financiare, date operaționale,
informații despre clienți, memorandumuri sau alte informații referitoare la activitățile de afaceri și
operaționale ale companiei și planurile de viitor.
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NE PASĂ DE PROTECȚIA DATELOR, NE OPUNEM FERM CORUPȚIEI ȘI NE OPUNEM ORICĂRUI PARTENER DE
AFACERI INACCEPTABIL.
ÎN CONTEXTUL PROTECȚIEI DATELOR, DATELE TEHNICE, DATELE FINANCIARE, DATELE OPERAȚIONALE,
INFORMAȚIILE DESPRE CLIENȚI, MEMORANDUMURILE SAU ALTE INFORMAȚII REFERITOARE LA AKU ȘI PĂRȚILE
SALE INTERESATE NU TREBUIE DEZVĂLUITE.

NU CORUPȚIEI ȘI MITUIRII
Toate părțile interesate și partenerii de afaceri acționează în mod transparent și sincer și în conformitate cu
standardele internaționale împotriva corupției, Pactul Global al Națiunilor Unite și legile locale împotriva
corupției și mituirii. Aceasta include orice tranzacție care poate părea a fi organizată pentru a acorda
concesii sau beneficii. Solicităm ca orice acceptare sau participare la orice formă de mită sau mită să fie
refuzată, inclusiv efectuarea de plăți sau furnizarea de alte forme de beneficii angajaților agențiilor
guvernamentale sau altor angajați guvernamentali în scopul influențării.

5. CONDUITA ETICĂ ÎN AFACERI



ANEXA 1   

Libertatea de foame și sete
Libertatea de disconfort
Libertatea de durere, răni și boli
Libertatea de a exprima un comportament normal
Libertatea de frică și suferință

Toți furnizorii care aderă la această politică trebuie să respecte legislația națională și internațională privind
bunăstarea animalelor. Fermierii și toate părțile care manipulează animale trebuie să adere la cele cinci
libertăți definite de Consiliul UE pentru bunăstarea animalelor de fermă/Organizația Mondială pentru
Sănătatea Animalelor (OIE). Cele cinci libertăți sunt:

Materialele nu trebuie să provină de la specii vulnerabile sau pe cale de dispariție.

Toate părțile implicate, care manipulează animale și/sau materiale, trebuie să respecte legislația națională și
internațională privind materialele interzise. De asemenea, trebuie să respecte și să urmeze acordurile
internaționale, cum ar fi Convenția privind comerțul internațional cu specii pe cale de dispariție (CITES). Toți
furnizorii sunt rugați să furnizeze informații cât mai detaliate cu privire la originea materialelor. În plus,
furnizorilor le sunt impuse următoarele cerințe specifice materiale:

PIEI DE ANIMALE ȘI LÂNĂ
Este permis doar părul de animale viu și domesticit, inclusiv, dar fără a se limita la, oi, capre, alpaca, lame,
cămile, vaci, bivoli, iac, cai și porci. Părul și lâna nu trebuie să provină de la animale care au fost manipulate,
sacrificate sau tunse într-un mod crud și inutil de dureros.

MULESING
Lâna nu trebuie să provină de la oi care au fost mulate sau de la firme care practică mulesing.

JACHETĂ DE PUF ȘI PENE
Puful și penele trebuie să provină de la păsări care au fost sacrificate și crescute pentru producția de carne.
Puful și penele nu trebuie să provină din ferme vii de smulgere sau hrănire forțată.

PIELE
Pieile și pielea trebuie să provină de la animale crescute pentru producția de carne. Pielea nu trebuie să
provină de la animale avortate, inclusiv, dar fără a se limita la, astrahan, broadtail, krimmer, karakul, miel
persan, slink sau swakara.
Pieile nu trebuie să provină de la ferme implicate în orice formă de defrișare în biomul Amazonului.

CRESTEREA IN CUSCA
Părul sau blana animalelor nu trebuie să provină de la animalele în cușcă pentru blana, pielea, pielea sau
blana lor, inclusiv, dar fără a se limita la, iepure, nurcă, raton, jder, vulpe, veveriță, samur, chinchilla sau dihor.

BLANĂ
Nu este permisă blana. Aceasta nu include lână, piele de oaie sau piele cu blana atașată de piele, utilizate de
obicei ca piele sau blană sintetică.

ANIMALE PRINSE ÎN SĂLBĂTICIE
Materialele (de exemplu piele, păr sau oase) nu trebuie să provină de la animale sălbatice care au fost
capturate prin metode sau dispozitive primitive de captare, inclusiv, dar fără a se limita la, aligator, castor,
chinchilla, crocodil, vulpe, șopârlă, jder, nurcă, vidră. , raton, samur, șarpe și veveriță.

BLANA DE IEPURE / ANGORA
Blana de iepure (Angora) nu este permisă.
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POLITICA DE BUNĂSTARE A ANIMALELOR



REPTILE
Materialele (de exemplu, piele, oase, dinți sau gheare) nu trebuie să provină de la reptile, inclusiv, dar fără a
se limita la, aligator, crocodil, șopârlă și șarpe.

PIELE INDIANĂ
Pielea nu trebuie să provină de la vaci, viței sau boi indieni.

EXPERIMENTAREA PE ANIMALE
Nu sunt permise materiale sau ingrediente care au fost testate pe animale, inclusiv, dar fără a se limita la,
lipici și autoadezivi.
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ANEXA 2 

Directiva generală privind siguranța produselor (2001/95/EC)

Regulamentul european privind substanțele chimice, regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006,

Regulamentul european privind poluanții organici persistenți, inclusiv SCCP (2019/1021)
Regulamentul privind biocidele (UE) 528/2012
Regulamentul European (UE) 412/2012 privind DMF
Regulamentul European (UE) 2017/1000 privind PFOS
Regulamentul European (CE) 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
amestecurilor (CLP)
Regulamentul European (CE) 552/2009, Regulamentul European (UE) 207/2011 și (UE) 757/2010,
Regulamentul European 2017/227 privind substanțele ignifuge
Echipament individual de protectie (EIP) Regulamentul European (UE) 2016/425 privind echipamentul
individual de protectie
Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită publicată pe: https://echa.europa.eu
Lista substanțelor cu restricții (Anexa 3)

Directiva europeană privind ambalajele și deșeurile de ambalaje 94/62/CE (și modificările ulterioare)

GENERAL

PRODUSE CHIMICE

      Anexa XVII la REACH
      https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

AMBALARE

POLITICA PRIVIND SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI MANAGEMENTUL 
PRODUSELOR CHIMICE



ANNEX 3 
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RSL A PRODUSELOR DE CONSUM

TABEL AL ATRIBUTELOR FAVORITE

ANNEX 4 

Vă rugăm să consultați următoarele pagini.
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Substance Legislation Requirement Test Methods
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Azo colourants 

• REACH3 Annex XVII Entry 724 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 724 < 30mg/kg (see note in Appendix 1)

EN ISO 14362-1:2017 Textiles 
(natural and synthetic materials) 
EN ISO 14362-3:2012 Textiles for 4 
- aminoazobenzene 
EN ISO 17234-1:2020 Leather 
EN ISO 17234-2:2011 Leather for 4 
- aminoazobenzene 
GB/T 19942-2005 - (leather) 
GB/T 17592-2011 - (textiles)

• •
• REACH3 Annex XVII Entry 43 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 43 
• Turkish Official Gazette No. 28431 (applies to all 

materials)

< 30mg/kg of each amine for dyed products 
in direct contact with the skin (amines listed 
in Appendix 1) • • •

• China GB 20400-2006 (leather) 
• China GB 18401-2011 (textiles)

< 20mg/kg (Chinese requirement for textiles)

Pentachlorophenol 

(PCP) and its salts and 

esters

• REACH3 Annex XVII Entry 22 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 22

< 1000mg/kg in substances or mixtures

EN ISO 17070:2015 
PD CEN/TR 14823:2003 (wood) 
EN 717-3:1996 (wood) 

EN ISO 13365-1:2020 (OPP)

•
• Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 

2019/1021
< 1mg/kg (none detected) (see Appendix 8a)

• • • •• Spanish specification UNE 59950:20076
< 5mg/kg (leather) 

< 0.05mg/kg (textiles)

• German Gerfahrstoff Verordnung (Hazardous 
Substances Ordanance) Annex IV, No 12

< 5mg/kg

Tetrachlorophenol (TeCP)

• No legislation, but commonly quoted in brand and 
retailer specifications

< 5mg/kg guidance limit

• • • •Trichlorophenol (TCP)

Orthophenylphenol (OPP) < 500mg/kg guidance limit

Nickel
• REACH3 Annex XVII Entry 27 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 27

< 0.5µg/cm2/week for products in prolonged 
contact with the skin 
< 0.2µg/cm2/week for ear/body piercing posts

EN 12472:2020 (Accelerated Wear & 
Corrosion) 
EN 1811:2011+A1:2015 (Nickel 
Migration)

•

Chromium VI

• REACH3 Annex XVII Entry 47 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 47 
• Germany - 18th Regulation on the amendment of the 

German ordinance on commodities of 3rd August 2010

< 3mg/kg 
 
(Annex XVII Entry 47 applies to leather 
coming into contact with the skin)

EN ISO 17075-1:2017  

EN ISO 17075-2:2017 (reference 

method)
•

• Spanish specification UNE 59950:20076 < 10mg/kg

• Toy Safety Directive (2009/48/EC) (for children’s toys - 
requirement for all materials)8

Category l materials < 0.02mg/kg 
Category ll materials < 0.005mg/kg 
Category lll materials < 0.053mg/kg

EN 71-3:2019 • • • • • • • •
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•Legislative requirement • Specification or recommended requirement 

# Synthetic rubber only    * Expressed on the weight of the paint on the painted article

Substance Legislation Requirement Test Methods

Applicable Materials
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Phthalates

• REACH3 Annex XVII Entries 51 and 52 
• UK REACH5 Annex XVIIEntries 51 and 52 
(see also REACH Candidate List)

< 0.1% sum of DEHP, DBP, BBP and DIBP  

< 0.1% sum of DIDP, DINP, DNOP (products 

intended to be mouthed) 

See Appendix 2a

EN ISO TS 16181:2011 
EN ISO 14389:2014 
CPSC-CH-C1001-09.4 (2018)

•

• REACH3 Annex XVII Entry 724 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 724

< 0.1% sum of the 5 phthalates listed in 

Appendix 2b or in other entries of REACH 

Annex XVII

• ‘Children’s Safe Products Act’ - Washington State Law
< 0.1% sum of DEHP, DBP, BBP, DIDP, DINP 

and DNOP

• Turkish Official Gazette No. 28431
< 0.1% sum of DIDP, DINP, DNOP, DEHP, DBP, 
BBP (applies to all materials)  

• RoHS 2 Directive - 2011/65/EU (for products containing 
electrical components)7 < 0.1% of DBP, DEHP, BBP and DIBP

• CPSIA section 108 (as updated by 82 FR 49938)
< 0.1% of the eight phthalates listed in full in 
Appendix 2c

Total cadmium

• REACH3 Annex XVII Entry 23 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 23

< 100mg/kg in plastic and rubber

EN 1122:2001 
EN 17072-2:2019 
EN 16711-1:2015

• •#

< 100mg/kg in metal parts of jewellery •*

< 1000mg/kg in paint •* •*

• California SB 929 - Jewellery for children under 6 < 300mg/kg

•
• ‘Children’s safe products’ - Washington State Law < 40mg/kg
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•Legislative requirement • Specification or recommended requirement 

Substance Legislation Requirement Test Methods

Applicable Materials
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Total lead

• REACH3 Annex XVII Entry 63 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 63

< 0.05% in metal parts of jewellery

SATRA SOP CAT-030 

(CPSC-CH-E1001-08.2 for metal 

items)
•

≤ 0.05% in accessible parts that may be placed 

in the mouth by children
SATRA SOP CAT-030 

(CPSC-CH-E1001-08.2 for metal 

items) 

SATRA SOP CAT-029 

(CPSC-CH-E1002-08.2 for non-

metal items) 

SATRA SOP CAT-028 

(CPSC-CH-E1003-09.1 for surface 

coatings)

• • • • • • • •
• ‘Children’s safe products’ - Washington State Law < 90mg/kg

• Illinois - Public Act 097-0612 - Lead Poisoning Act < 40mg/kg in children’s products

• CPSIA 2008 (applies to children’s products)
< 100mg/kg in substrates 

< 90mg/kg in surface coatings

Arsenic compounds
• REACH3 Annex XVII Entry 19 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 19

< 1mg/kg (shall not be used in the preservation 

of wood)
EN 16711-1:2015 • •

Polycyclic aromatic 

hydrocarbons 

(PAHs) 

• REACH3 Annex XVII Entry 50 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 50 

• Germany - §30 of the German Food and Feed Code 

(LFGB)
See Appendix 3a + 3b

PD CEN/TS 16190:2013 

EN 17132:2019 (textiles)

• •

• REACH3 Annex XVII Entry 724 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 724 •

Dimethylfumarate 

(DMFu)

• REACH3 Annex XVII Entry 61 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 61

< 0.1mg/kg of product or part of product

PD CEN ISO/TS 16186:2012 

(leather)  

EN 17130:2019 (textiles)
• • •

Organostannic 

compounds 

(organotins)

• REACH3 Annex XVII Entry 20 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 20

< 0.1% (restrictions listed in Appendix 4a)
SATRA TM277:2020 

PD CEN ISO/TS 16179:2012 

EN ISO 22744-1:2020 (textiles) 

EN ISO 22744-2:2020 (textiles)

• • • • • •• Japan Law 112

< 1mg/kg (TBT only in textiles) 

< 0.5mg/kg TBT under 36 months  

< 1mg/kg other organotins

• Toy Safety Directive (2009/48/EC) (for children’s toys - 

requirement for all materials)8
See Appendix 4b EN 71-3:2019
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Substance Legislation Requirement Test Methods
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Formaldehyde

• REACH3 Annex XVII Entry 724 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 724 < 75mg/kg

EN ISO 17226-1:2019 (leather) 

EN ISO 14184-1:2011 (textiles) - 

Free & Hydrolysed formaldehyde 

EN ISO 14184-2:2011 (textiles) 

Released formaldehyde

• •

• Japan Law 112
< 20mg/kg in children’s wear under 36 months 

< 75mg/kg in children’s wear over 36 months • • •

• Spanish specification UNE 59950:20076
< 150mg/kg in leather 

< 75mg/kg in textiles

• • • •
• China GB 20400-2006 (leather only)

< 20mg/kg in children’s wear under 36 months 

< 75mg/kg in textiles in skin contact 

< 300mg/kg in natural and synthetic leather

• SATRA recommended guideline limits
< 75mg/kg in leather 
< 16mg/kg in children’s textiles 
< 20mg/kg in children’s leather

Extractable metals

• REACH3 Annex XVII Entry 724 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 724

< 1mg/kg of cadmium, chromium VI, arsenic 

and lead compounds listed in REACH Annex 

XVII entries 28, 29 and 30

EN 16711-2:2015 (Cd, Pb, As, 

total Cr) 

EN ISO 17075-2:2017 (Cr VI)
• •

• Toy Safety Directive (2009/48/EC) for accessible 

materials for children under six years8 

• China GB21550-2008 

• Taiwan CNS15503 (children’s product)

See Appendix 5

EN 71-3:2019 

GB 21550 clause 5.4 

CNS 4747-2
• • • • • • •

Extractable 

chromium
• General Product Safety9 < 250mg/kg

BS 6684:1989 Appendix A 

SATRA TM358:1999 •

Disperse dyes

• REACH3 Annex XVII Entry 724 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 724

< 50mg/kg of Disperse Blue 1, Basic Red 9 

and Basic Violet 3
DIN 54231 

ISO 16373 Parts 1, 2 and 3:2014 

SATRA TM459:2020

•

• Germany - §30 of the German Food and Feed Code 

(LFGB) 

• Retailer Specifications

< 75mg/kg (dyes listed in Appendix 6) •
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PFOS 

(perfluorooctanyl 

sulphonates) and its 

derivatives

• Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 

2019/1021 (as amended by (EU) 2020/784)

Testing relevant when water/stain resistant 

treatment has been applied 

< 1µg/m2 for textiles and coated materials 

< 0.1% by mass for other materials  

< 10mg/kg in substances or mixtures 

 (see Appendix 8b)

PD CEN/TS 15968:2010 

EN ISO 23702-1:2018 • • • •
PFOA 

(perfluorooctanoic 

acid) and its salts

• REACH3 Annex XVII Entry 68 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 68

< 25µg/kg in substances, mixtures or articles 

(see Appendix 8b)

• Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 

2019/1021 (as amended by (EU) 2020/784)

Nonyl phenol (NP) 

and nonyl phenol 

ethoxylates (NPE)

• REACH3 Annex XVII entries 46 and 46a (as amended 

by Regulation (EU) No 2016/2610) 

• UK REACH
5

 Annex XVII entries 46 and 46a10

< 1000mg/kg in mixtures 

< 100mg/kg guidance limit for articles 

< 100mg/kg for NPE only10

SATRA SOP CAT-020 

EN ISO 18218-1:2015 (leather) 

EN ISO 18218-2:2019 (leather) 

EN ISO 18254-1:2016 (textiles)

• • • •

Octyl phenol (OP) 

and octyl phenol 

ethoxylates (OPE)

• No current EU-wide legislation - SATRA recommended 

guideline limit

< 1000mg/kg in mixtures 

< 100mg/kg for articles • • • •

C10 to C13 

Chloroalkanes, SCCP 

(short chained 

chlorinated paraffins)

• Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 

2019/1021 

(see also REACH candidate list)

< 1% in substances or mixtures 

< 0.15% in articles (see Appendix 8b)

EN ISO 18219:2015 

EN 12766-1:2000 • • • • •

Heavy metals (Pb, 

Cd, Hg & Cr VI)

• European Packaging Directive 2004/12/EC < 100mg/kg sum of Pb, Cd, Hg and Cr VI

EN 1122:2001 (modified) 

EN 16711-1:2015

   •     

• RoHS 2 Directive 2011/65/EU (for products containing 

electrical components)7

Hg < 1000mg/kg 

Cr VI < 1000mg/kg 

Cd < 100mg/kg 

Pb < 1000mg/kg

• • • • • • •  

•Legislative requirement • Specification or recommended requirement 



SATRA Consumer Products Restricted Substances List  l  Issue 24  l  March 2021  l  Page  6

Substance Legislation Requirement Test Methods

Applicable Materials

L
e
a
th

e
r

N
a
tu

ra
l 
te

x
ti

le

S
y

n
th

e
ti

c
 t

e
x
ti

le

P
la

s
ti

c
 1

R
u

b
b

e
r

W
o

o
d

M
e
ta

ll
ic

 t
ri

m

M
ix

tu
re

s
 2

Brominated flame 

retardants

• REACH3 Annex XVII Entry 67 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 67

< 1000mg/kg of Decabromodiphenyl ether 

(Deca BDE)

EN ISO 17881-1:2016

• • • • • •  •
• REACH3 Annex XVII Entry 45 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 45

< 1000mg/kg of Octabromodiphenyl ether 

(Octa BDE) 

• • • •
• Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 

2019/1021

< 500mg/kg sum of Tetrabromodiphenyl ether 

(Tetra BDE), Pentabromodiphenyl ether (Penta 

BDE), Hexabromodiphenyl ether (Hexa BDE), 

Heptabromodiphenyl ether (Hepta BDE) and 

Decabromodiphenyl ether (Deca BDE) (see 

Appendix 8b)

• RoHS 2 Directive - 2011/65/EU (for products containing 

electrical components)7

< 1000mg/kg of Polybrominated biphenyls (PBB) 

and Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) (see 

Appendix 7)
• • • • • • •

1-methyl-2-

pyrrolidone (NMP)

• REACH3 Annex XVII Entry 71 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 71 

(see also REACH candidate list)
< 0.3% in mixtures 

EN ISO 19070:2016

• •
• REACH3 Annex XVII Entry 724 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 724 

(see also REACH candidate list)
< 3000mg/kg • •

Polybrominated 

biphenyls

• REACH3 Annex XVII Entry 8 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 8

Shall not be used in textile articles intended to 

come into contact with the skin

GC-ECD or GC-MS 

EN ISO 17881-1:2016 • •
Tris (2,3 

dibromopropyl) 

phosphate  

(Flame retardant)

• REACH3 Annex XVII Entry 4 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 4

Shall not be used in textile articles intended to 

come into contact with the skin
EN ISO 17881-2:2016 • •

Dimethylformamide 

(DMFa)

• REACH3 Annex XVII Entry 724 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 724 < 3000mg/kg

PD CEN ISO/TS 16189:2013 

EN 16778:2016 (method for gloves)

• • •
• SATRA recommended guideline limit for PU materials  

(see also REACH candidate list)
< 1000mg/kg •

Dimethylacetamide 

(DMAC)

• REACH3 Annex XVII Entry 724 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 724 < 3000mg/kg

PD CEN ISO/TS 16189:2013 

(modified) • • •
Nitrosamines

• EU Directive 93/11/EEC (teething rings) also Eco-label 
requirement 

• EU Toy Directive 2009/48/EC
< 0.1mg/kg

EN 12868:2017 
 
EN 71-12:2016 • • • • • • • •

•Legislative requirement • Specification or recommended requirement
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Benzene

• REACH3 Annex XVII Entry 5 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 5

< 1mg/kg in mixtures

GC-MS Headspace

•
< 5mg/kg in toys •

• REACH3 Annex XVII Entry 724 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 724 < 5mg/kg • • •

Toluene
• REACH3 Annex XVII Entry 48 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 48

< 0.1% in adhesives and spray paints on sale 

to the general public
GC-MS Headspace •

Cyclohexane
• REACH3 Annex XVII Entry 57 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 57

< 1mg/kg in neoprene based adhesives for sale 

to the general public
GC-MS Headspace •

Residual Volatile 

Organic Compounds: 

Toluene, Naphthalene, 

Benzene, 

Anthrancene, Xylene

• VOC compounds which may be associated with odour 

or health effects. SATRA recommended guideline 

limits

Toluene < 50mg/kg (from EH40 WEL) 

Naphthalene < 5mg/kg (OSHA requirements  

< 10mg/kg) 

Benzene < 1mg/kg (from EH40 WEL) 

Anthracene < 1mg/kg (OSHA requirements)  

Xylene < 50mg/kg (from EH40 WEL)

GC-MS Headspace • • • • • • •

Asbestos
• REACH3 Annex XVII Entry 6 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 6

Use prohibited MDHS 39/4 • •

pH value • Requirement for PPE Regulation (EU) 2016/42511

3.5 < pH < 9.5 (textiles) 

> 3.2  (leather) 

Korea:  4 < pH < 9 (textiles)

EN ISO 4045:2018 (leather) 

EN ISO 3071:2020 (textiles/other 

materials) • • • •
Chlorotoluenes

• REACH3 Annex XVII Entry 724 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 724

< 1mg/kg of p-chlorobenzotrichloride, 

benzotrichloride or benzyl chloride
EN 17137:2018 • • •

Quinoline
• REACH3 Annex XVII Entry 724 
• UK REACH5 Annex XVII Entry 724 < 50mg/kg

Solvent extraction followed by LC-

MS/MS or LC-DAD detection • •
Natural rubber latex • HSE Guidance for gloves < 50µg/g to be described as low allergenicity EN 455-3:2015 Appendix A • • • • • • •
Pesticides

• Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 

2019/1021
See Appendix 8a ISO 22517:2019 • •

•Legislative requirement • Specification or recommended requirement
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Notes 

 

1. Plastics includes coated textiles and coated leathers. The leather or synthetic textile column identifies the applicable substances for the substrates. 

 

2. Mixtures are a combination of substances that can be used during manufacturing (for example adhesives or cleaning solutions) and finishing treatments (for example stain 

or water repellant treatments or polishes). 

 

3. REACH – Regulation (EC) No 1907/2006. 

 

4. REACH and UK REACH Annex XVII Entry 72 applies to footwear, clothing and textiles which come into contact with human skin to an extent similar to clothing. 

 

5. UK REACH Statutory Instruments 2020 No. 1577 Exiting the European Union Consumer Protection Environmental Protection Health and Safety. The REACH etc. 

(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020. 

 

6. Although the Spanish national standard UNE 59950:2007 was withdrawn in 2013, it is SATRA’s understanding that Spanish customs may reject products that do not 

conform to these requirements. 

 

7. The RoHS 2 directive for items which contain electronic components has requirements for Phthalates, Pb, Cd, Hg, Cr VI and PBDE/PBB. RoHS 2 applies to all materials in 

a product classified as EEE (Electrical or Electronic Equipment). 

 

8. Applicable to products intended for children under 6 years where there is a risk of chewing or sucking. 

 

9. Chrome-tanned leather may not meet the Chromium III requirement for category III materials specified within EN 71-3:2019 although leathers can be manufactured to meet 

this migration limit. Where appropriate an alternative due diligence guideline for leathers refers to the baby harness standard BS 6684 Appendix A or SATRA TM 358. 

 

10.Commission regulation (EU) 2016/26 limits the concentration of NPE in textiles which can reasonably be expected to be washed in water during their normal lifecycle to a 

maximum of 0.01% since 3 February 2021. 

 

11.Within the EU, the requirement for pH is mandatory for PPE (personal protective equipment) only. 

 

This SATRA Consumer Products Restricted Substances List (RSL) considers only substances that are restricted by legislation and substances which are commonly found in 

textile, leather or polymeric materials which have been linked to health or environmental concerns. It does not include all the SVHC substances, Washington State Children 

Safe Product Act (CSPA) Chemicals of High Concern to Children (CHCC) or California Proposition 65. 

 

The information contained in this document is SATRA’s understanding of the legislation at the time of publication. SATRA does not accept any liability for inaccuracies or omissions. 

 

The full list of substances restricted under REACH can be found at https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach (updated on 22 February 2021). 
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Appendix 1 – Restricted aromatic amines in REACH Regulation (EC) No 

1907/2006 Entries 43 and 72 

Appendix 2a – Restricted phthalates in REACH Regulation (EC) No 1907/2006 

Annex XVII Entries 51 and 52 

Appendix

Amine CAS number

4-amino bi phenyl 92-67-1

Benzidine 92-87-5

4-chloro-o-toluidine 95-69-2

2-naphthaylamine 91-59-8

o-aminoazotoluene 97-56-3

5-nitro-o-toluidine 99-55-8

4-chloroaniline 106-47-8

4-methoxy-m- phenylenediamine 615-05-4

4,4’-methylenedianiline 101-77-9

3,3’-dichlorobenzidine 91-94-1

3,3’-dimethoxybenzidine 119-90-4

3,3’-dimethylbenzidine 119-93-7

4,4’-methylenedi-o-toluidine 838-88-0

6-methoxy-m-toluidine 120-71-8

2-chloroaniline 101-14-4

4,4’-oxydianiline 101-80-4

4,4’-thiodianiline 139-65-1

o-toluidine 95-53-4

4-methyl-m-phenylenediamine 95-80-7

2,4,5-trimethylaniline 137-17-7

o-anisidine 90-04-0

4-aminoazobenezene 60-09-3

2,4-xylidine* 95-68-1

2,6-xylidine* 87-62-7

* China GB 20400-2006 and ISO 17234-1:2015 only 

Note: The aromatic amines listed above in purple may be formed from the 4 amine salts restricted in 

REACH Annex XVII Entry 72, hence testing for the presence of azo colourants will confirm if these salts 

are present

Appendix 2b – Restricted phthalates in REACH Regulation (EC) No 1907/2006 

Annex XVII Entry 72

Phthalate Abbreviation CAS number Restrictions

1,2-benzenedicarboxylic 

acid; diC 6-8-branched 

alkylesters, C 7- rich

DIHP 71888-89-6

< 0.1% (individually 

or in combination with 

other phthalates in 

this entry or in other 

entries of Annex XVII 

that are classified in 

Part 3 of Annex VI to 

Regulation (EC) No 

1272/2008 in any of 

the hazard classes 

carcinogenicity, germ 

cell mutagenicity or 

reproductive toxicity, 

category 1A or 1B

Bis(2-methoxyethyl) 

phthalate
- 117-82-8

Diisopentylphthalate DIPP 605-50-5

Di-n-pentyl phthalate DnPP 131-18-0

Di-n-hexyl phthalate DnHP 84-75-3

Phthalate Abbreviation CAS number Restrictions

Bis (2-ethylhexyl) phthalate DEHP 117-81-7 No greater than 0.1% 
(individually or in any 
combination of the 
phthalates) by mass of 
plasticised material in 
articles

Dibutyl phthalate DBP 84-74-2

Benzyl butyl phthalate BBP 85-68-7

Di-isobutyl phthalate DIBP 84-69-5

Di-isononyl phthalate DINP
28553-12-0 

68515-48-0

No greater than 0.1% 
(individually or in any 
combination of the 
phthalates) by mass of 
plasticised material in toys 
and childcare articles which 
can be placed in the mouth

Di-isodecyl phthalate DIDP
26761-40-0 

68515-49-1

Di-n-octyl phthalate DNOP 117-84-0
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Appendix

Polycyclic aromatic 

hydrocarbon (PAH)
CAS number

Restriction in 

toys* (mg/kg)

Restriction in 

articles* 

(mg/kg)

Benzo[a]pyrene 50-32-8 < 0.5 < 1

Benzo[e]pyrene 192-97-2 < 0.5 < 1

Benzo[a]anthracene 56-55-3 < 0.5 < 1

Chrysene 218-01-9 < 0.5 < 1

Benzo[b]fluoranthene 

(Benz[e]acephenanthrylene)
205-99-2 < 0.5 < 1

Benzo[j]flouranthene 205-82-3 < 0.5 < 1

Benzo[k]flouranthene 207-08-9 < 0.5 < 1

Dibenzo[a,h]anthracene 53-70-3 < 0.5 < 1

Appendix 3a – REACH Regulation (EC) No 1907/2006 Annex XVII Entries 50 

and 72

*The restrictions apply to the rubber and plastic components of both toys and articles which come 
into contact with the human skin or oral cavity.

Substance
Category 1 

(mg/kg)

Category 2 (mg/kg) Category 3 (mg/kg)

Toys

Other 

products 

according 

to ProdSG

Toys

Other 

products 

according 

to ProdSG

Benzo[a]pyrene

< 0.2 < 0.2 < 0.5 < 0.5 < 1

Benzo[e]pyrene

Benzo[a]anthracene

Benzo[b]fluoranthene

Benzo[j]fluoranthene

Benzo[k]fluoranthene

Chrysene

Dibenz[a,h]anthracene

Benzo[g,h,i]perylene

Ideno[1,2,3-cd]pyrene

Anthracene

< 1 (sum) < 5 (sum) < 10 (sum) < 20 (sum) < 50 (sum)
Fluoranthene

Phenanthrene

Pyrene

Naphthalene < 1 < 2 < 10

Sum of 15 PAHs < 1 < 5 < 10 < 20 < 50

Category 1: Material in contact with foodstuff, or materials intended to be put in mouth and toys for children 
aged under 36 months intended to come into contact with the skin. 
Category 2: Materials not covered by Category 1 with foreseeable contact to skin for longer than 30 
seconds (long term skin contact).  
Category 3: Materials with foreseeable contact to skin for up to 30 seconds (short term skin contact).

Appendix 3b - Polycyclic aromatic hydrocarbons (German GS Mark)Appendix 2c – Restricted phthalates in Consumer Products Safety 

Improvement Act (CPSIA) 2008, section 108 as amended by 82 FR 49938 

Phthalate Abbreviation CAS Number Restriction

Bis (2-ethylhexy) phthalate DEHP 117-81-7

Prohibited in 

children’s toys and 

child care articles at 

concentrations 

above 0.1%

Dibutyl phthalate DBP 84-74-2

Benzyl butyl phthalate BBP 85-68-7

Di-isononyl phthalate DINP
28553-12-0 

68515-48-0

Di-n-pentyl phthalate DnPP 131-18-0

Di-n-hexyl phthalate DnHP 84-75-3

Dicyclohexyl phthalate DCHP 84-61-7

Diisobutyl phthalate DIBP 84-69-5
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Appendix

Appendix 5 – EN 71-3:2019 Migration of certain elements - migration limits 

Element

mg/kg in dry, brittle, 

powder-like, pliable 

material category I

mg/kg in liquid or 

sticky toy material 

category II

mg/kg in scraped 

off toy material 

category III

Aluminium 2,250* 560* 28,130*

Antimony 45 11.3 560

Arsenic 3.8 0.9 47

Barium 1,500 375 18,750

Boron 1,200 300 15,000

Cadmium 1.3 0.3 17

Chromium (III) 37.5 9.4 460

Chromium (VI) 0.02 0.005 0.053

Cobalt 10.5 2.6 130

Copper 622.5 156 7,700

Lead 2.0 0.5 23

Manganese 1,200 300 15,000

Mercury 7.5 1.9 94

Nickel 75 18.8 930

Selenium 37.5 9.4 460

Strontium 4,500 1,125 56,000

Tin 15,000 3,750 180,000

Organic Tin 0.9 0.2 12

Zinc 3,750 938 46,000

The materials used in consumer products will predominantly be classified as category III materials 
 
*The reduced migration limits for Aluminium apply from 20 May 2021 (Commission Directive (EU) 
2019/1922)

Appendix 4a - Restricted organotannic compounds and specific 

requirements for DOT 

• Textile articles intended to come into 

contact with the skin 

• Gloves 

• Footwear or parts of footwear intended to 

come into contact with the skin 

• Childcare articles

• Wall and floor coverings 

• Female hygiene products 

• Nappies 

• Two-component room temperature 

vulcanisation moulding kits.  

Dioctyltin (DOT) compounds shall not be present above 0.1% by weight of tin in the 

following articles:

Organotin Abbreviation

Tributyltin TBT

Triphenyltin TPhT

Dibutyltin DBT

Dioctyltin DOT

Organic tin cation

Migration Limit (mg/kg)

Category l Category ll Category lll

Methyl tin (MeT)

0.9 

(total)

0.2 

(total)

12 

(total)

Dimethyl tin (DMT)

Butyl tin (BuT)

Di-n-propyl tin (DProT)

Dibutyl tin (DBT)

Tributyl tin (TBT)

n-Octyl tin (MOT)

Tetrabutyl tin (TeBT)

Diphenyl tin (DPhT)

Di-n-octyl tin (DOT)

Triphenyl tin (TPhT)

Appendix 4b – EN 71-3:2019 Organic tin migration limits from toy materials
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Appendix

Appendix 7 – Restricted brominated flame retardants in REACH and/or RoHS 2 

Appendix 6 – Allergenic and carcinogenic disperse dyes  Appendix 8a – Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 2019/1021  

 – restrictions for Pesticides

Flame retardant substances

Monobromobiphenyls 

Dibromobiphenyls 

Tribromobiphenyls 

Tetrabromobiphenyls 

Pentabromobiphenyls 

Hexabromobiphenyls 

Heptabromobiphenyls 

Octabromobiphenyls 

Nonabromobiphenyls 

Decabromobiphenyls 

Monobromobiphenyl ethers 

Dibromobiphenyl ethers 

Tribromobiphenyl ethers 

Tetrabromobiphenyl ethers 

Pentabromobiphenyl ethers 

Hexabromobiphenyl ethers 

Heptabromobiphenyl ethers 

Octabromobiphenyl ethers 

Nonabromobiphenyl ethers 

Decabromobiphenyl ethers

*Disperse dyes restricted to < 50mg/kg under REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 Annex XVII 
Entry 72 (applies from 1 November 2020)

Allergenic disperse dyes 

Disperse blue 3 

Disperse blue 7 

Disperse blue 26 

Disperse blue 35 

Disperse blue 102 

Disperse blue 106 

Disperse blue 124 

Disperse brown 1 

Disperse orange 1 

Disperse orange 3 

Disperse orange 37/59/76 

Disperse red 1 

Disperse red 11 

Disperse red 17 

Disperse yellow 1 

Disperse yellow 9 

Disperse yellow 39 

Disperse yellow 49

Allergenic and carcinogenic dyes 

Disperse yellow 3 

 

Carcinogenic dyes 

Acid red 26 

Basic red 9* 

Basic violet 3* 

Basic violet 14 

Direct black 38 

Direct blue 6 

Direct red 28 

Disperse blue 1* 

Disperse orange 11 

 

Further forbidden dyes 

Disperse orange 149 

Disperse yellow 23

Substance CAS Number

Maximum allowable 

concentration in 

Articles

Aldrin 309-00-2

None detected

Chlordane 57-74-9

Dichloro-diphenyl-

trichloroethane (DDT)
50-29-3

Dieldrin 60-57-1

Endrin 72-20-8

Heptachlor 76-44-8

Hexachlorobenzene 118-74-1

Mirex 2385-85-5

Toxaphene 8001-35-2

Hexachlorocyclohexane 

(including lindane)

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7 

and 608-73-1

Chlordecone 143-50-0

Pentachlorobenzene 608-93-5

Pentachlorophenol 87-86-5 

Endosulfan
115-29-7, 959-98-8  

33213-65-9 
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Substance CAS Number

Maximum allowable 

concentration in 

Articles

Hexachlorobenzene 118-74-1 None detected

Polychlorinated biphenyls 

(PCBs)
1336-36-3 and others < 0.005% (50mg/kg)

Hexabromobiphenyl 36355-01-8 None detected

Hexabromocyclododecane

25637-99-4, 3194-55-6, 

134237-50-6, 134237-51-7, 

134237-52-8

< 0.01% (100mg/kg)

Bromodiphenyl ethers 

(Tetra-, Penta-, Hexa-, 

Hepta- and Deca-)

40088-47-9, 32534-81-9, 

36483-60-0, 68928-80-3 and 

1163-19-5

< 0.05% sum of 

(500mg/kg)

Hexachlorobutadiene 87-68-3 None detected

Pentachlorobenzene 608-93-5 None detected

Perfluorooctane sulfonic 

acid (PFOS) and its 

derivatives

1763-23-1, 2795-39-3, 29457-

72-5, 29081-56-9, 70225-14-8, 

56773-42-3, 251099-16-8, 

4151-50-2, 31506-32-8, 1691-

99-2, 24448-09-7, 307-35-7 

and others

< 0.1% (1000mg/kg)

Polychlorinated 

naphthalenes
70776-03-3 and others None detected

Short-chained chlorinated 

paraffins (SCCPs)
85535-84-8 and others < 0.15% (1500 mg/kg)

Perfluorooctanoic acid 

(PFOA)
335-67-1 

< 0.0000025% 

(25µg/kg)

Perfluorooctanoic acid 

related compounds
- < 0.0001% (1mg/kg)

Appendix

Appendix 8b – Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 2019/1021 as 

amended by (EU) 2020/784 – restrictions for industrial chemicals


