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Tekstiiltoodete keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid ELis 

 
 
Keskkonnahoidlik riigihange (KHR) on vabatahtlik vahend. Käesolev dokument sisaldab ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriume, mis on välja töötatud 
tekstiiltoodete jaoks. Nende kriteeriumide valimise põhjuste täielik kirjeldus ja viited lisateabele on esitatud lisatud tehnilises taustaaruandes. 
 
Igas toote-/teenuserühmas on kriteeriumid jagatud kahte rühma: 

• põhikriteeriumid on kõigis liikmesriikides iga hankija poolt kasutamiseks sobivad kriteeriumid ja kehtestatud asjaomase toote põhiliste 
keskkonnamõjude kohta. Need on mõeldud kasutamiseks minimaalsete lisakontrollide või -kuludega;  

• täiendavad kriteeriumid on mõeldud hankijatele, kes soovivad osta parimaid turul saadaolevaid keskkonnahoidlikke tooteid. Need võivad eeldada 
lisakontrolle või veidi suuremaid kulusid võrreldes samu funktsioone täitvate teiste toodetega. 

 
 

1. Mõisted ja reguleerimisala 
 

Käesolev dokument hõlmab järgmisi tekstiiltooteid1: 

• tekstiilist rõivad ja rõivamanused: rõivad ja rõivamanused (taskurätikud, rätikud, kotid, kandekotid, seljakotid, vööd jne), milles on vähemalt 90 
massiprotsenti tekstiilkiudu; 

• sisustustekstiil: ruumide sisustamisel kasutatav tekstiil, milles on vähemalt 90 massiprotsenti tekstiilkiudu. Siia ei kuulu põranda- ja seinakatted; 
• kiud, lõng ja riie: mõeldud tekstiilist rõivaste ja rõivamanuste ning sisustustekstiili valmistamiseks. 
 
Tekstiilist rõivaste ja rõivamanuste ning sisustustekstiili puhul ei võeta tekstiilkiudude protsendi arvutamisel arvesse udusulgi, sulgi, kilet ega pealist. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Komisjoni otsus, 9. juuli 2009, millega kehtestatakse tekstiilitoodetele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid. 
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2. Peamised keskkonnamõjud 
 

Peamised keskkonnamõjud  KHRi meetod 
 

• Õhusaaste, osooniteke (sudu), bioakumulatsioon või 
toiduahela ja veeorganismide kahjustamine või vee kvaliteeti 
halvendada võivate soovimatute veeorganismide vohamine 
kiu kasvatamisel kasutatavate teatavate pestitsiidide ja 
väetiste ebaõige kasutuse ning kiu ja valmistekstiiltoodete 
töötlemisel kasutatavate ainete tõttu 

• Teatavate inimtervisele kahjulike ainete jääkide negatiivne 
mõju kasutajate töötervisele 
 

  
• Orgaaniliselt toodetud tekstiiltoodete ostmine 
• Selliste kasutatud tekstiiltoodete ostmine, mida on võimalik 

korduvalt esialgsel otstarbel kasutada, või selliste 
tekstiiltoodete ostmine, mis sisaldavad ringlussevõetud kiudu 

• Selliste tekstiiltoodete ostmine, mille tootmisel kasutatakse 
vähem keskkonnakahjulikke aineid 

• Selliste tekstiiltoodete ostmine, milles esineb vähem 
inimtervisele ohtlike ainete jääke 

• Värvikindluse ja ühtlaste mõõtmete miinimumtingimustele 
vastavate tekstiiltoodete ostmine 

• Tekstiiltoodete varase kahjustumise ja selle tulemuseks 
olevate tekstiilijäätmete vältimine värvikindlate ning 
kokkutõmbumatute kangaste soodustamise abil 

Pange tähele, et mõjude järjekord ei ole tingimata nende tähtsuse järjekord. 
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3. Tekstiiltoodete keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid ELis 
 

Põhikriteeriumid Täiendavad kriteeriumid 
3.1 Tekstiiltoodete keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid ELis 

REGULEERIMISESE REGULEERIMISESE 
Väikese toksiliste ainete sisaldusega tekstiiltoodete ostmine, eelistades 
kiude ja tooteid, mille tootmise keskkonnamõju on väike ja mis on 
valmistatud kiust, mille tootmisel kasutati minimaalselt pestitsiide. 

Väikese toksiliste ainete sisaldusega tekstiiltoodete ostmine, eelistades 
kiude ja tooteid, mille tootmise keskkonnamõju on väike ja mis on 
valmistatud kiust, mille tootmisel kasutati minimaalselt pestitsiide. 

TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
1. Pestitsiidid 

  
Toodete puhul, mis on valmistatud puuvillast või mõnest muust naturaalsest 
tsellulooskiust, ei tohi lõpptoode sisaldada järgmisi aineid kokku rohkem 
kui 0,05 ppm (osakest miljoni kohta). Järgmiste ainete kogusisaldus ei tohi 
ületada 0,75 ppm:  
• 2,4,5-T, 
• aldriin, 
• kaptafool, 
• klordaan, 
• kloordimeform, 
• DDT, 
• dieldriin, 
• dinoseb ja selle soolad, 
• endriin, 
• heptakloor, 
• heksaklorobenseen, 
• heksaklorotsükloheksaan, α, 
• heksaklorotsükloheksaan, β, 

1. Pestitsiidid 
 

Toodete puhul, mis on valmistatud puuvillast või mõnest muust naturaalsest 
tsellulooskiust, ei tohi lõpptoode sisaldada järgmisi aineid kokku rohkem 
kui 0,05 ppm (osakest miljoni kohta). Järgmiste ainete kogusisaldus ei tohi 
ületada 0,5 ppm: 

• 2,4,5-T, 
• aldriin, 
• kaptafool, 
• klordaan, 
• kloordimeform, 
• DDT, 
• dieldriin, 
• dinoseb ja selle soolad, 
• endriin, 
• heptakloor, 
• heksaklorobenseen, 
• heksaklorotsükloheksaan, α, 
• heksaklorotsükloheksaan, β, 
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• heksaklorotsükloheksaan, δ, 
• metamidofoss, 
• monokrotofoss, 
• paratioon, 
• metüülparatioon, 
• propetamfoss, 
• toksafeen. 
 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 
 
 

• heksaklorotsükloheksaan, δ, 
• metamidofoss, 
• monokrotofoss, 
• paratioon, 
• metüülparatioon, 
• propetamfoss, 
• toksafeen. 
 
Villakiust valmistatud lõpptoode ei sisalda järgmiste ainerühmade aineid 
kokku rohkem, kui on järgnevalt märgitud. 
 

Järgmiste ainete kogusisaldus ei tohi ületada 0,5 ppm:  
 γ-heksaklorotsükloheksaan (lindaan),  
 α-heksaklorotsükloheksaan,  
 β-heksaklorotsükloheksaan,  
 δ-heksaklorotsükloheksaan,  
 aldriin,  
 dieldriin,  
 endriin,  
 p,p'-DDT,  
 p,p'-DDD.  

 
 
Järgmiste ainete kogusisaldus ei tohi ületada 2 ppm:  

 diasinoon,  
 propetamfoss,  
 klorofenvinfoss,  
 dikloorfentioon,  
 kloorpürifoss,  
 fenkloorfoss,   
 etioon,  
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 metüülpirimifoss.  
 
 
Järgmiste ainete kogusisaldus ei tohi ületada 0,5 ppm:  

 tsüpermetriin,  
 deltametriin,  
 fenvaleraat,  
 tsühalotriin,  
 flumetriin.  

 
Järgmiste ainete kogusisaldus ei tohi ületada 2 ppm:  

 diflubensuroon,  
 tiflumuroon, 
 ditsüklaniil. 

 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 
 

2. Värvained, mis on klassifitseeritud sensibiliseerivaks/allergeenseks, 
kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks. 

 
Lõpptoote valmistamisel ei tohi olla kasutatud järgmisi värvaineid: 

• C.I. Basic Red 9, 

• C.I. Disperse Blue 1, 

• C.I. Acid Red 26, 

• C.I. Basic Violet 14, 

• C.I. Disperse Orange 11, 

• C. I. Direct Black 38, 

2. Värvained, mis on klassifitseeritud sensibiliseerivaks/allergeenseks, 
kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks. 

 
Lõpptoote valmistamisel ei tohi olla kasutatud järgmisi värvaineid: 

• C.I. Basic Red 9, 

• C.I. Disperse Blue 1, 

• C.I. Acid Red 26, 

• C.I. Basic Violet 14, 

• C.I. Disperse Orange 11, 

• C. I. Direct Black 38, 
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• C. I. Direct Blue 6, 

• C. I. Direct Red 28, 

• C. I. Disperse Yellow 3, 

• C.I. Disperse Yellow 23, 

• C.I. Disperse Yellow 149. 

 
Allpool loetletud värvaineid võib kasutada ainult juhul, kui värvitud 
kiu, lõnga või riide higikindlus happelises ja aluselises keskkonnas on 
vähemalt 4: 

• C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505, 

• C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500, 

• C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305, 

• C.I. Disperse Blue 35, 

• C.I. Disperse Blue 102, 

• C.I. Disperse Blue 106, 

• C.I. Disperse Blue 124, 

• C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080, 

• C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005, 

• C.I. Disperse Orange 37, 

• C.I. Disperse Orange 76, 

• (varasem nimetus Orange 37), 

• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110, 

• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015, 

• C. I. Direct Blue 6, 

• C. I. Direct Red 28, 

• C. I. Disperse Yellow 3, 

• C.I. Disperse Yellow 23, 

• C.I. Disperse Yellow 149. 

 
Allpool loetletud värvaineid võib kasutada ainult juhul, kui värvitud 
kiu, lõnga või riide higikindlus happelises ja aluselises keskkonnas on 
vähemalt 4: 

• C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505, 

• C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500, 

• C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305, 

• C.I. Disperse Blue 35, 

• C.I. Disperse Blue 102, 

• C.I. Disperse Blue 106, 

• C.I. Disperse Blue 124, 

• C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080, 

• C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005, 

• C.I. Disperse Orange 37, 

• C.I. Disperse Orange 76, 

• (varasem nimetus Orange 37), 

• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110, 

• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015, 
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• C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210, 

• C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345, 

• C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375, 

• C.I. Disperse Yellow 39, 
• C.I. Disperse Yellow 49. 
 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 
 

• C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210, 

• C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345, 

• C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375, 

• C.I. Disperse Yellow 39, 
• C.I. Disperse Yellow 49. 
 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 

3. Arüülamiinid 
 

Lõpptoode ei tohi sisaldada järgmisi arüülamiine: 

• 4-aminodifenüül (CAS nr 92-67-1), 
• bensidiin (CAS nr 92-87-5), 
• 4-kloro-o-toluidiin (CAS nr 95-69-2), 
• 2-naftüülamiin (CAS nr 91-59-8), 
• o-aminoasotolueen (CAS nr 97-56-3), 
• 2-amino-4-nitrotolueen (CAS nr 99-55-8), 
• p-kloroaniliin (CAS nr 106-47-8), 
• 2,4-diaminoanisool (CAS nr 615-05-4), 
• 4,4'-diaminodifenüülmetaan (CAS nr 101-77-9), 
• 3,3'-diklorobensidiin (CAS nr 91-94-1), 
• 3,3'-dimetoksübensidiin (CAS nr 119-90-4), 
• 3,3'-dimetüülbensidiin (CAS nr 119-93-7), 
• 3,3'-dimetüül-4,4'-diaminodifenüülmetaan (CAS nr 838-88-0), 
• p-kresidiin (CAS nr 120-71-8), 

3. Arüülamiinid 
 

Lõpptoode ei tohi sisaldada järgmisi arüülamiine: 

• 4-aminodifenüül (CAS nr 92-67-1), 
• bensidiin (CAS nr 92-87-5), 
• 4-kloro-o-toluidiin (CAS nr 95-69-2), 
• 2-naftüülamiin (CAS nr 91-59-8), 
• o-aminoasotolueen (CAS nr 97-56-3), 
• 2-amino-4-nitrotolueen (CAS nr 99-55-8), 
• p-kloroaniliin (CAS nr 106-47-8), 
• 2,4-diaminoanisool (CAS nr 615-05-4), 
• 4,4'-diaminodifenüülmetaan (CAS nr 101-77-9), 
• 3,3'-diklorobensidiin (CAS nr 91-94-1), 
• 3,3'-dimetoksübensidiin (CAS nr 119-90-4), 
• 3,3'-dimetüülbensidiin (CAS nr 119-93-7), 
• 3,3'-dimetüül-4,4'-diaminodifenüülmetaan (CAS nr 838-88-0), 
• p-kresidiin (CAS nr 120-71-8), 
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• 4,4'-metüleenbis (2-klooraniliin) (CAS nr 101-14-4), 
• 4,4'-oksüdianiliin (CAS nr 101-80-4), 
• 4,4'-tiodianiliin (CAS nr 139-65-1), 
• o-toluidiin (CAS nr 95-53-4), 
• 2,4-diaminotolueen (CAS nr 95-80-7), 
• 2,4,5-trimetüülaniliin (CAS nr 137-17-7), 
• 4-aminoasobenseen (CAS nr 60-09-3), 
• o-anisidiin (CAS nr 90-04-0). 
 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 
 

• 4,4'-metüleenbis (2-klooraniliin) (CAS nr 101-14-4), 
• 4,4'-oksüdianiliin (CAS nr 101-80-4), 
• 4,4'-tiodianiliin (CAS nr 139-65-1), 
• o-toluidiin (CAS nr 95-53-4), 
• 2,4-diaminotolueen (CAS nr 95-80-7), 
• 2,4,5-trimetüülaniliin (CAS nr 137-17-7), 
• 4-aminoasobenseen (CAS nr 60-09-3), 
• o-anisidiin (CAS nr 90-04-0). 
 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 

4. Leegiaeglustid 
 
Lõpptootes ei tohi olla kasutatud järgmisi leegiaeglusteid: 

• PBB (polübroomitud bifenüülid) CAS nr 59536-65-1, 
• pentaBDE (pentabromodifenüüleeter) CAS nr 32534-81-9, 
• octaBDE (oktabromodifenüüleeter) CAS nr 32536-52-9, 
• decaBDE (dekabromodifenüüleeter) CAS nr 1163-19-5. 
 
 
 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 
 

4. Leegiaeglustid 
 
Lõpptootes ei tohi olla kasutatud järgmisi leegiaeglusteid: 

• PBB (polübroomitud bifenüülid) CAS nr 59536-65-1, 
• pentaBDE (pentabromodifenüüleeter) CAS nr 32534-81-9, 
• octaBDE (oktabromodifenüüleeter) CAS nr 32536-52-9,  
• decaBDE (dekabromodifenüüleeter) CAS nr 1163-19-5.  
• Tris(2, 3dibromopropüül)fosfaat, CAS-nr. 126-72-7,  
• HBCDD (heksabromotsüklododekaan) CAS, 25637 -99 -4 ning 3194 -

55 -6. 
 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 

5. Pentaklorofenool ja tetraklorofenool 
 

5. Pentaklorofenool, tetraklorofenool ja 2,4,6-triklorofenool 
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Toodete puhul, mis on valmistatud puuvillast või mõnest muust naturaalsest 
tsellulooskiust, ei tohi lõpptoode sisaldada pentaklorofenooli rohkem kui 
0,5 osakest miljoni kohta. 
 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 
 

Toodete puhul, mis on valmistatud puuvillast või mõnest muust naturaalsest 
tsellulooskiust, ei tohi lõpptoode sisaldada pentaklorofenooli rohkem kui 
0,05 osakest miljoni kohta. 
 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 
 

6. Ftalaati sisaldavad riidepehmendid 
 
Toodete puhul, millel on otsene kokkupuude nahaga, ei tohi järgmised 
ftalaatpehmendid ületada 0,1 % lõpptoote massist: 

• DEHP (di(2-etüülheksüül)ftalaat) CAS nr 117-81-7, 
• BBP (butüülbensüülftalaat) CAS nr 85-68-7, 
• DBP (dibutüülftalaat) CAS nr 84-74-2,  
• DNOP (Di-n-oktüülftalaat), 
• DINP (Diisononüülftalaat), 
• DIDP (Diisodetsüülftalaat), 
• DIBP (Diisobutüülftalaat),  
• TCEP (Tris(2-kloretüül)fosfaat). 
 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 
 

6. Ftalaati sisaldavad riidepehmendid 
 
Toodete puhul, millel on otsene kokkupuude nahaga, ei tohi järgmised 
ftalaatpehmendid ületada 0,1 % lõpptoote massist: 

• DEHP (di(2-etüülheksüül)ftalaat) CAS nr 117-81-7, 
• BBP (butüülbensüülftalaat) CAS nr 85-68-7, 
• DBP (dibutüülftalaat) CAS nr 84-74-2,  
• DNOP (Di-n-oktüülftalaat), 
• DINP (Diisononüülftalaat), 
• DIDP (Diisodetsüülftalaat), 
• DIBP (Diisobutüülftalaat),  
• TCEP (Tris(2-kloretüül)fosfaat). 

 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 

7. Formaldehüüd 
 
Vaba ja osaliselt hüdrolüüsitava formaldehüüdi sisaldus lõpptootes ei tohi 
ületada 70 ppm nahaga kokkupuutuva toote puhul ja 300 ppm kõikide 
muude toodete puhul. 
 

7. Formaldehüüd 
 
Vaba ja osaliselt hüdrolüüsitava formaldehüüdi sisaldus valmistootes ei tohi 
ületada 20 ppm imikutele ja alla 3-aastastele lastele ettenähtud toodete 
puhul, 30 ppm nahaga kokkupuutuva riide puhul ja 75 ppm muude toodete 
puhul. 
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Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 
 

 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid. 

8. Raskmetallid 
 
Kaadmiumi (Cd), kroomi (Cr), nikli (Ni), plii (Pb) ja vase (Cu) sisaldus 
lõpptootes ei tohi ületada järgmisi koguseid: 

• kaadmium (Cd): 0,1 ppm, 
• kroom (Cr): 2,0 ppm, 
• nikkel (Ni): 4,0 ppm, 
• plii (Pb): 1,0 ppm, 
vask (Cu): 50,0 ppm. 
 
 
 
 
 
 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete märgised, 
mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik või 
tunnustatud asutuse katsearuanne. 

8. Raskmetallid 
 
Kaadmiumi (Cd), kroomi (Cr), nikli (Ni), plii (Pb) ja vase (Cu) sisaldus 
lõpptootes ei tohi ületada järgmisi koguseid: 

• antimon (Sb): 30 ppm, 
• arseen (As): 1,0 ppm (ülerõivad), 0,2 ppm (muud), 
• kaadmium (Cd): 0,1 ppm, 
• kroom (Cr): 2,0 ppm (ülerõivad), 1,0 ppm (muud), 
• kroom VI (Cr-VI): 0,5 ppm, 
• koobalt (Co): 4,0 ppm (ülerõivad), 1,0 ppm (muud), 
• elavhõbe (Hg): 0,02 ppm, 
• nikkel (Ni): 4,0 ppm (ülerõivad), 1,0 ppm (muud), 
• plii (Pb): 1,0 ppm (ülerõivad), 0,2 ppm (muud), 
• vask (Cu): 50,0 ppm (ülerõivad), 25,0 ppm (muud). 
 
Vastavuse kontroll: 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete märgised, 
mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik või 
tunnustatud asutuse katsearuanne. 
 

9. Värvikindlus ja ühtlased mõõtmed 
Toode peab vastama järgmistele värvikindluse ja ühtlaste mõõtmete 
miinimumtingimustele. 

9. Värvikindlus ja ühtlased mõõtmed 
Toode peab vastama järgmistele värvikindluse ja ühtlaste mõõtmete 
miinimumtingimustele.  
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Näitaja Kriteerium Katsemeetod Näitaja Kriteerium Katsemeetod  

9.1  
Mõõtmete 
muutumine pesemisel 
ja kuivatamisel 

± 2 % kardinate ning 
pestava ja eemaldatava 
mööbliriide puhul;  
–8 % kuni +4 % muude 
kootud toodete ning 
kulumiskindla 
lausriide, muude 
silmkoetoodete või 
froteerätikuriide puhul. 

ISO 5077 või 
samaväärne meetod 

9.1 
Mõõtmete 
muutumine pesemisel 
ja kuivatamisel 

± 2 % kardinate ning 
pestava ja eemaldatava 
mööbliriide puhul;  
–8 % kuni +4 % muude 
kootud toodete ning 
kulumiskindla 
lausriide, muude 
silmkoetoodete või 
froteerätikuriide puhul. 

ISO 5077 või 
samaväärne meetod 

Vastavuse kontroll: kõiki tooteid tuleb katsetada vastavalt ISO 5077 või 
samaväärsele meetodile. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete 
märgised, mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik 
või tunnustatud asutuse katsearuanne. 

Vastavuse kontroll: kõiki tooteid tuleb katsetada vastavalt ISO 5077 või 
samaväärsele meetodile. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete 
märgised, mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik 
või tunnustatud asutuse katsearuanne. 

Näitaja Kriteerium Katsemeetod Näitaja Kriteerium Katsemeetod  
9.2  
Värvi pesukindlus pesukindluse aste peab 

olema värvimuutuse 
katses vähemalt 3−4  
 
pesukindluse aste peab 
olema värvi 
ülekandumise katses 
vähemalt 3−4 

ISO 105 C06 (üks pesu 
perboraatpulbriga 
tootel märgitud 
temperatuuril) või 
samaväärne meetod 

9.2  
Värvi pesukindlus pesukindluse aste peab 

olema värvimuutuse 
katses vähemalt 4  
 
pesukindluse aste peab 
olema värvi 
ülekandumise katses 
vähemalt 4 

ISO 105 C06 (üks pesu 
perboraatpulbriga 
tootel märgitud 
temperatuuril) või 
samaväärne meetod 

Vastavuse kontroll: kõiki tooteid tuleb katsetada vastavalt ISO 105 C06 või 
samaväärsele meetodile. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete 
märgised, mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik 
või tunnustatud asutuse katsearuanne. 

Vastavuse kontroll: kõiki tooteid tuleb katsetada vastavalt ISO 105 C06 või 
samaväärsele meetodile. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete 
märgised, mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik 
või tunnustatud asutuse katsearuanne. 
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Näitaja Kriteerium Katsemeetod Näitaja Kriteerium Katsemeetod  
9.3  
Värvi higikindlus 
happelises ja 
aluselises keskkonnas 

higikindluse aste peab 
olema värvimuutuse ja 
värvi ülekandumise 
katses vähemalt 3−4 
 
higikindluse aste peab 
olema 3, kui riie on 
tumedat värvi (värvi 
standardsügavus > 1/1) 
ja valmistatud 
regenereeritud villast 
või sisaldab üle 20 % 
siidi. 

ISO 105 E04  
või samaväärne meetod 

9.3  
Värvi higikindlus 
happelises ja 
aluselises keskkonnas 

higikindluse aste peab 
olema värvimuutuse ja 
värvi ülekandumise 
katses vähemalt 4  
 
Higikindluse aste peab 
olema 3−4, kui riie on 
tumedat värvi (värvi 
standardsügavus > 1/1) 
ja valmistatud 
regenereeritud villast 
või sisaldab üle 20 % 
siidi. 
 

ISO 105 E04  
või samaväärne meetod 

Vastavuse kontroll: kõiki tooteid tuleb katsetada vastavalt ISO 105 E04 või 
samaväärsele meetodile. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete 
märgised, mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik 
või tunnustatud asutuse katsearuanne. 

Vastavuse kontroll: kõiki tooteid tuleb katsetada vastavalt ISO 105 E04 või 
samaväärsele meetodile. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete 
märgised, mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik 
või tunnustatud asutuse katsearuanne. 

Näitaja Kriteerium Katsemeetod Näitaja Kriteerium Katsemeetod  
9.4 
Värvi 
märghõõrdekindlus 

värvi 
märghõõrdekindluse 
aste peab olema 
vähemalt 2−3 
 
aste 2 on lubatud 
indigoga värvitud 
teksariide puhul 

ISO 105 X12  
või samaväärne meetod 

9.4 
Värvi 
märghõõrdekindlus 

värvi 
märghõõrdekindluse 
aste peab olema 
vähemalt 3  
 
aste 2−3 on lubatud 
indigoga värvitud 
teksariide puhul 
 

ISO 105 X12  
või samaväärne meetod 

Vastavuse kontroll: kõiki tooteid tuleb katsetada vastavalt ISO 105 X12 
või samaväärsele meetodile. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 

Vastavuse kontroll: kõiki tooteid tuleb katsetada vastavalt ISO 105 X12 
või samaväärsele meetodile. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
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loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete 
märgised, mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik 
või tunnustatud asutuse katsearuanne. 

loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete 
märgised, mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik 
või tunnustatud asutuse katsearuanne. 

Näitaja Kriteerium Katsemeetod Näitaja Kriteerium Katsemeetod  
9.5 
Värvi 
kuivhõõrdekindlus 

värvi 
kuivhõõrdekindluse 
aste peab olema 
vähemalt 4 
 
aste 3−4 on lubatud 
indigoga värvitud 
teksariide puhul 

ISO 105 X12  
või samaväärne meetod 

9.5 
Värvi 
kuivhõõrdekindlus 

värvi 
kuivhõõrdekindluse 
aste peab olema 
vähemalt 4−5 
 
aste 4 on lubatud 
indigoga värvitud 
teksariide puhul 

ISO 105 X12  
või samaväärne meetod 

Vastavuse kontroll: kõiki tooteid tuleb katsetada vastavalt ISO 105 X12 
või samaväärsele meetodile. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete 
märgised, mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik 
või tunnustatud asutuse katsearuanne. 

Vastavuse kontroll: kõiki tooteid tuleb katsetada vastavalt ISO 105 X12 
või samaväärsele meetodile. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete 
märgised, mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik 
või tunnustatud asutuse katsearuanne. 

Näitaja Kriteerium Katsemeetod Näitaja Kriteerium Katsemeetod  
9.6 
Värvi valguskindlus 
 

mööbliriideks, 
kardinaks või 
eesriideks mõeldud 
riide puhul peab värvi 
valguskindluse aste 
olema vähemalt 4−5  
 
muude tekstiilitoodete 
puhul on lubatud aste 
vähemalt 4 
 
kui mööbliriideks, 
kardinaks või 

ISO 105 B02 või 
samaväärne meetod 
 

9.6  
Värvi valguskindlus 
 

mööbliriideks, 
kardinaks või 
eesriideks mõeldud 
riide puhul peab värvi 
valguskindluse aste 
olema vähemalt 5  
 
muude tekstiilitoodete 
puhul on lubatud aste 
vähemalt 4−5 
 
kui mööbliriideks, 
kardinaks või 

ISO 105 B02 või 
samaväärne meetod 
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eesriideks mõeldud riie 
on heledat värvi (värvi 
standardsügavus 
< 1/12) ja riie sisaldab 
üle 20 % villa või 
muud keratiinkiudu, 
üle 20 % siidi või üle 
20 % lina või muud 
tekstiilkiudu, on 
lubatud aste 4 

eesriideks mõeldud riie 
on heledat värvi (värvi 
standardsügavus 
< 1/12) ja riie sisaldab 
üle 20 % villa või 
muud keratiinkiudu, 
üle 20 % siidi või üle 
20 % lina või muud 
tekstiilkiudu, on 
lubatud aste 4−5 

Vastavuse kontroll: kõiki tooteid tuleb katsetada vastavalt ISO 105 B02 
või samaväärsele meetodile. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete 
märgised, mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik 
või tunnustatud asutuse katsearuanne. 

Vastavuse kontroll: kõiki tooteid tuleb katsetada vastavalt ISO 105 B02 
või samaväärsele meetodile. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad 
loetletud kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka 
muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete 
märgised, mis vastavad loetletud kriteeriumidele või tootja tehniline toimik 
või tunnustatud asutuse katsearuanne. 
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PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
Lisapunkte antakse: 
 
1. mahepuuvilla või muude mahepõllumajanduslikult toodetud 

naturaalsete kiudude sisalduse eest (vt selgitavad märkused). 
 
Pakkujad peavad täpsustama mahepuuvilla või muude 
mahepõllumajanduslikult toodetud naturaalsete kiudude osa (massina) 
lõpptootes. Selleks et pidada seda mahepõllumajanduslikuks toodanguks 
peab kultuur, millest kiud on valmistatud, olema toodetud kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 834/2007. 
 
Vastavuse kontroll: tarnija peab esitama kasutatud kiudude päritolu ning 
oma toodangu mahepõllumajandusliku laadi kohta tõendid, näiteks ELi 
mahelogo või riigisisesed heakskiidetud mahelogod. 
 

Lisapunkte antakse: 
 
1. mahepuuvilla või muude mahepõllumajanduslikult toodetud 

naturaalsete kiudude sisalduse eest (vt selgitavad märkused). 
 
Pakkujad peavad täpsustama mahepuuvilla või muude 
mahepõllumajanduslikult toodetud naturaalsete kiudude osa (massina) 
lõpptootes. Selleks et pidada seda mahepõllumajanduslikuks toodanguks 
peab kultuur, millest kiud on valmistatud, olema toodetud kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 834/2007. 
 
Vastavuse kontroll: tarnija peab esitama kasutatud kiudude päritolu ning 
oma toodangu mahepõllumajandusliku laadi kohta tõendid, näiteks ELi 
mahelogo või riigisisesed heakskiidetud mahelogod. 

Lisapunkte antakse: 
 

2. ringlussevõetud kiudude sisalduse eest. 
 
Pakkujad peavad täpsustama, kui suur osa tootest (massina) on valmistatud 
ringlussevõetud kiududest, s.t ainult tekstiili- ja rõivatootjate lõikejääkidest 
või lõpptarbija tekitatud tekstiili- vm jäätmetest saadud kiududest. 
 
Vastavuse kontroll: tarnija peab esitama tõendid kasutatud ringlussevõetud 
kiudude päritolu kohta. 

Lisapunkte antakse: 
 

2. ringlussevõetud kiudude sisalduse eest. 
 
Pakkujad peavad täpsustama, kui suur osa tootest (massina) on valmistatud 
ringlussevõetud kiududest, s.t ainult tekstiili- ja rõivatootjate lõikejääkidest 
või lõpptarbija tekitatud tekstiili- vm jäätmetest saadud kiududest. 
 
Vastavuse kontroll: tarnija peab esitama tõendid kasutatud ringlussevõetud 
kiudude päritolu kohta. 
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Selgitavad märkused 
 
1. tüübi või ISO 14024 ökomärgised 
 
1. tüübi või ISO 14024 ökomärgiste puhul kehtestab aluskriteeriumid sõltumatu asutus ning neid jälgitakse sertifitseerimise ja auditeerimise teel. Seega on 
need äärmiselt läbipaistvad, usaldusväärsed ja sõltumatud teabeallikad. Kõnealused märgised peavad vastama järgmistele tingimustele:  

• märgisele kehtestatud nõuded põhinevad teaduslikel tõenditel,  
• ökomärgiste vastuvõtmisel osalevad kõik sidusrühmad, nagu valitsusasutused, tarbijad, tootjad, turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid,  
• märgise nõuded on kättesaadavad kõigile huvitatud isikutele. 

 
Hankijad võivad riigihangetes nõuda teatavate ökomärgiste kriteeriumide täitmist ning seda, et ökomärgiseid võib kasutada nõuetele vastavuse ühe võimaliku 
tõendina. Nad ei tohi siiski nõuda, et toode kannaks ökomärgist. Tootjad võivad rakendada üksnes neid ökomärgise kriteeriume, mis viitavad toote või teenuse 
või tootmisprotsessi omadustele välja arvatud neile, mis on seotud ettevõtte üldise juhtimisega. 
 
Vastavustõend 
 
Kui kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel on lubatud kasutada muid sobivaid tõendusvahendeid, võivad sellisteks vahenditeks olla tootja tehnilised 
toimikud, tunnustatud asutuse katsearuanne või muu asjakohane tõendusmaterjal. Hankija peab igal üksikjuhtumil veenduma, et esitatud tõendusmaterjali saab 
pidada tehniliselt/õiguslikult sobivaks. 
 
Mahepuuvill või muud mahepõllumajanduslikult toodetud naturaalsed kiud või ringlussevõetud kiud 
Kui nõutakse mahepuuvilla või muude mahepõllumajanduslikult toodetud naturaalsete kiudude või ringlussevõetud kiudude teatavat sisaldusprotsenti, võib 
keskkonnamõju oluliselt väheneda. Siiski tuleb märkida, et selliseid tooteid on praegu veel vähe saadaval. Seetõttu tehakse keskkonnahoidliku riigihanke 
kriteeriumides ettepanek jätta nõuded lisamata tehnilisse kirjeldusse ning lisada need pakkumise hindamise kriteeriumidesse. Kui aga hankija leiab (nt turu-
uuringu alusel), et mahe- või ringlussevõetud tekstiilitoodete turg on piisavalt arenenud, võib nõuded lisada ka tehnilisse kirjeldusse ning nõuda, et teatav 
protsent tekstiiltooteid vastaks neile nõuetele. Lisaks võib pakkumuste hindamise etapis anda punkte veelgi suurema ringlussevõetud või mahetoodete osa 
eest. 
 
Pestitsiidid 

1. Enamikku tabelis loetletud pestitsiididest on juba keelatud turule viia ja kasutada. 
2. Pentaklorofenooli kasutamine pestitsiidina on juba keelatud taimekaitsevahendite rühmas ning selle kasutamine muu pestitsiidina, sealhulgas biotsiidina, 

on rangelt keelatud. 
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Värvained 
 
Turustamise piiranguid ning sinise värvaine indeksi nr 611-070-00-2 kasutamist on käsitletud komisjoni direktiivis 2003/3/EÜ. 
 
Lisaks sellele soovitatakse järgida ELi ökomärgisel põhinevaid lisakriteeriume (tootmisprotsessi ja kiuspetsiifilised kriteeriumid). Tuleb siiski märkida, et 
kuna praegu on tekstiiltoodetele antavat ELi ökomärgist kandvaid tooteid turul vähe, peaks hankija korraldama enne tehnilises kirjelduses esitatud nõuete 
kohaldamist turu-uuringu hinna ning kättesaadavuse kindlakstegemiseks. Neid lisakriteeriume võib kasutada ka pakkumuse hindamise kriteeriumidena. 
 
Kui järgmisi kiude on rohkem kui 5 % kogu tootes leiduva tekstiilkiu massist, peavad olema täidetud Euroopa ökomärgise asjakohased kriteeriumid (vt kõiki 
kriteeriume käsitlev dokument:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF) 
 

• akrüül (1. kriteerium), 
• puuvill ja muud seemneilt eraldatud naturaalsed tsellulooskiud (sh kapok) (2. kriteerium), mahepõllumajanduslikult toodetud tooteid peetakse 

automaatselt nõuetekohasteks, 
• elastaankiud (3. kriteerium), 
• lina ja muud niinekiud (sh kanep, džuut ja ramjee) (4. kriteerium), 
• pesemata villa kiud ja muud keratiinkiud (sh lamba-, kaameli-, alpaka- ja kitsevillast) (5. kriteerium), 
• keemilised tsellulooskiud (sh viskoos-, lüotsell-, atsetaat-, kupro- ja triatsetaatkiud) (6. kriteerium), 
• polüamiidkiud (7. kriteerium), 
• polüesterkiud (8. kriteerium), 
• polüpropüleenkiud (9. kriteerium). 

 
Vastavuse kontroll: pakkujad peavad esitama nimekirja kõikidest kiududest, mida on rohkem kui 5 % kogu tootes leiduva tekstiilkiu massist, ning 
nõuetekohased dokumendid, milles on tõendatud asjakohaste kriteeriumide täitmist. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud kriteeriumidele, 
loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete märgised, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele või tootja tehniline toimik või tunnustatud asutuse katsearuanne. 
 
Tooted peavad vastama järgmistele kemikaale ja töötlemismeetodeid käsitlevatele ELi ökomärgise kriteeriumidele: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF 
 

• kiudude ja lõngade abi- ja viimistlusained (10. kriteerium), 
• abikemikaalid (14. kriteerium), 
• detergendid, riidepehmendid ja kompleksitekitid (15. kriteerium), 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
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• pleegitusained (16. kriteerium), 
• värvainete saasteained (17. kriteerium), 
• pigmentide saasteained (18. kriteerium), 
• märgtöötlemiskäitiste reovesi (27. kriteerium). 

 
Vastavuse kontroll: pakkujad peavad esitama nimekirja kõikidest kiududest, mida on rohkem kui 5 % kogu tootes leiduva tekstiilkiu massist, ning 
nõuetekohased dokumendid, milles on tõendatud asjakohaste kriteeriumide täitmist. 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud kriteeriumidele, 
loetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu muud era- või riiklike tekstiiltoodete märgised, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele või tootja tehniline toimik või tunnustatud asutuse katsearuanne. 
 
Pakkumuste hindamise kriteeriumid: hankijad peavad hanketeates ja -dokumentides märkima, kui palju lisapunkte iga hindamiskriteeriumi eest antakse. 
Keskkonnaalased pakkumuste hindamise kriteeriumid peaksid kokku moodustama vähemalt 15 % kogu punktiarvust. 
 
 
Kulukaalutlused 
 
Komisjoni uuringus keskkonnahoidlike riigihangete tulude ja kulude kohta aastal 2007 käsitleti keskkonnahoidlike (ökomärgisega) puhastusvahendite 
ostmisega kaasnevaid kulusid tekstiilitööstuses. Eelkõige oli vaatluse all töörõivaste ostmine. 
 
Kahjuks oli uuritud sektorites turul äärmiselt vähe hankijatele asjakohaseid Euroopa ökomärgisega tooteid (tegelikult ainult üks pakkuja) ning seetõttu ei 
olnud võimalik saada võrdlusandmeid. 
 
Kuigi erasektorile toodetud maherõivad on tavarõivastest ligikaudu kaks korda kallimad, siis üks riigihanke näide (Zürichi politsei) osutas sellele, et 
hinnaerinevus politseivormi puhul oli tühine − tõenäoliselt kuna mahetekstiili viimistluskulud on madalamad kui tavatoodete puhul, mis tasakaalustab 
mahekiudude eest makstud suurema hinna. 
 
Lisaks näitas Zürichi juhtumiuuring, et keskkonnahoidliku alternatiivi pakutav kvaliteet ja kasutaja mugavus on parem tavapäraste toodete omast. 
 
Olelusringi hindamine 
 
Defra tellimusel Ühendkuningriigis 2010. aasta aprillis koostatud aruandes määrati olelusringi hindamise põhjal kindlaks tekstiilkiudude suhteline 
keskkonnamõju,  
kasutades selleks energia- ja veekasutuse, kasvuhoonegaaside heite, reovee ja otsese maakasutuse näitajaid. Tulemused on kokku võetud alljärgnevas tabelis. 
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 Energiatarbimi

ne  
Veekasutus  Kasvuhoonegaas

id  
Reovesi  Otsene 

maakasutus  
Vähenev 
keskkonnam
õju  

akrüül,  
nailon,  
polüester/PTT,  
tselluloosi 
tehiskiud 
(viskoos, 
modaal),  
PLA/puuvill/ 
lüotsell,  
vill,  
looduslikud 
niinkiud (nõges, 
kanep, lina)  

puuvill  
siid,  
nailon,  
tselluloosi 
tehiskiud,  
akrüül,  
kanep,  
vill,  
looduslikud 
niinkiud,  
polüester  

nailon,  
polüester,  
lüotsell,  
PLA,  
viskoos,  
modaal,  
puuvill,  
looduslikud 
niinkiud,  
vill  

vill,  
tselluloosi 
tehiskiud,  
looduslikud 
niinkiud,  
nailon,  
polüester  

vill,  
ramjee,  
puuvill,  
lina,  
kanep,  
viskoos ja 
modaal,  
džuut,  
PLA,  
lüotsell  
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