
TINGSTAD INFORMERAR 

Märkningskrav för våtservetter

EU har genom sitt engångsplastdirektiv 
bestämt att det ska införas ett märkningskrav 
på engångsprodukter som är gjorda helt eller 
delvis av plast bland annat för våtservetter. 

VILKA VÅTSERVETTER BERÖRS AV MÄRKNINGEN? 
Förpackningar med våtservetter, det vill säga på förhand våta 
servetter för personlig hygien eller användning i hushåll, med en 
yta på minst 10x2 centimeter ska vara försedda med märkning.  

HUR SKA MÄRKNINGEN SE UT? 
Våtservetter ska ha nedan tryckta märkning på sig: 

VAR SKA MÄRKNINGEN PLACERAS PÅ VÅTSERVETTENS 
FÖRPACKNING? 
Märkningen ska placeras horisontellt på förpackningens yttre 
framsida eller ovansida - det mest synliga alternativet. 

VILKET SPRÅK SKA MÄRKNINGEN VARA PÅ? 
Språket ska vara på det officiella språk i det land servetten säljs. 

NÄR BÖRJAR KRAVET PÅ MÄRKNING ATT GÄLLA?  
Märkningskravet gäller från och med juli 2021. Under en 
övergångsperiod, fram till juli 2022, kommer man även tillåta 
etiketter som fästs på förpackningen. 

JAG KÖPER VÅTSERVETTER MED MITT EGET TRYCK PÅ, 
VAD HÄNDER MED DESSA? 
Vill du fortsätta med ditt unika tryck kommer det behöva skapas 
ett nytt tryck (som uppfyller märkningskravet). Det innebär att 
nya tryckplåtar behöver tas fram. Priset på dessa varierar bero-
ende på hur ditt tryck ser ut. 

Kontakta vår grafiska säljavdelning för mer information om just 
ditt tryck: markningskravet@tingstad.se

Klicka här för att se vårt standard-sortimentet av våtservetter. 

VAR KAN JAG LÄSA MER GÄLLANDE MÄRKNINGSKRAVET? 
Klicka här för att läsa mer om märkningskravet. 
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Exempel på hur en förpackning med våt-
servetter som uppfyller märkningskravet 
ska se ut.

För att uppfylla detta lagkrav, behöver vi veta  
om du vill fortsätta använda ditt eget tryck.  

Kontakta oss snarast  

Kontakta oss 
Ring 031-707 20 00

Mejla oss på
kontakt@tingstad.se

Besök oss på 
www.tingstad.com
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