


МИ ВИГОТОВЛЯЄМО ЕКОЛОГІЧНІ 
ТОВАРИ:

для прання (порошки, гелі, ополіскувачі тощо);                  

для миття посуду (звичайне та у посудомийній машині);

для прибирання (підлога, кухня, туалет);                             

для догляду за волоссям та тілом (шампуні, маски тощо);

для догляду за ротовою порожниною (зубна паста);

для дітей (порошки, мило, шампуні тощо). 



ЧИМ МИ 
ВІДРІЗНЯЄМОСЯ ВІД 
ІНШИХ?



Підтверджена еко сертифікатом «Жива планета», який 
визнається у 60 країнах світу.

Не містить речовин тваринного походження і не 
тестується на тваринах.

Не містить агресивних компонентів  та розроблена згідно 
сучасним європейським стандартам ISO 14024.

Ми створюємо низький транспортний слід, бо є 
вітчизняним виробником.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ
НАША ПРОДУКЦІЯ:



У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
МИ ЗАВЖДИ КЕРУЄМОСЯ 4 ПРАВИЛАМИ

ЧЕСНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАЛУЧЕННЯ

ПОСТІЙНИЙ РІСТ 
ТА РОЗВИТОК

Ми вважаємо, що тільки
чесний бізнес може бути
успішним. Ми завжди
готові до відвертої
розмови з клієнтом,
постачальником або
партнером

Ми несемо відповідальність
за кожну дію, кожний
продукт, кожну домовленість.
Тому ми не маємо права не
дотриматися обіцянок, даних
клієнту, партнеру та
постачальнику

Наша продукція та дії
повинні робити світ
кращими, а людей –
щасливішими. Тільки так ми
зможемо зробити життя
навкруги ідеальнішим

Компанія, яка не
розвивається, помирає. Тому
ми не стоїмо на місці,
щоденно працюючи над
вдосконаленням рецептури,
розробкою нової продукції,
сервісів та процесів



АКТУАЛЬНА СИТУАЦІЯ  НА РИНКУ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ

Збільшення долі екологічної 
продукції у загальному обсязі 
виробництва побутової хімії

Тенденції 
демонструють:

зростання попиту на екологічну 
продукцію в Україні;

зацікавленість  населення у 
продукції вітчизняного 

виробника.



АЛЕ ЯКУ ПРОДУКЦІЮ МОЖНА 
ВВАЖАТИ ЕКОЛОГІЧНОЮ?



ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ 
ЕКОЛОГІЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Можливе лише після проходження 
детальної перевірки спеціальними 
організаціями (в Україні це «Жива 

планета») і отримання сертифікату про
відповідність цьому стандарту



Виробництво та відходи виробництва:

✓ маловідходні технології виробництва;

✓ схема роздільного збору відходів для їхньої подальшої утилізації.

Готова продукція:

✓ показник дозування готового для застосування засобу;

✓ показники критичного об’єму розведення засобу (CDVtox) з огляду на токсичність для водних екосистем

Ефективність засобу:

✓ відповідність мийній здатності відносно еталона (здатність відновлювати чистоту брудної поверхні) не менше, 
ніж 85%, згідно з ДСТУ 2665;

✓ зниження міцності тканини після 25 циклів прання (для засобів для прання) не більше, ніж 18%, згідно з ДСТУ 
ISO 4312.

Упаковка і вживана тара:

✓ Має піддаватися переробці;

✓ Не повинна містити полівінілхлорид, полістирол, полікарбонат або будь-який інший галогенований матеріал. 

Система транспортування:

✓ зменшення обсягів витрат палива;

✓ Зменшення викидів шкідливих речовин у повітря.

ВИМОГИ СТАНДАРТУ ЩОДО 
ВИРОБНИЦТВА ЕКО ПРОДУКЦІЇ



Технічний регламент (ТР) – наразі єдиний документ, який регулює питання мийних засобів в Україні 
на державному рівні. 
Основні вимоги ТР до мийних засобів та поверхнево-активних речовин (ПАР), що входять до їх 
складу:
✓ здатність до первинного і повного біологічного розкладу ПАР;
✓ наявність обов'язкового маркування на упаковці;
✓ обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору;
✓ інформація, що надається на запит визначених законодавством органів виконавчої влади.

Документи, які підтверджують відповідність продукції усім нормам і стандартам ТР:

✓ нормативний документ, згідно з яким виробляється мийний засіб, або специфікація на мийний 
засіб;

✓ висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію;
✓ опис та інструкція із застосування мийного засобу;
✓ інформація про склад мийного засобу із зазначенням переліку його інгредієнтів, типу (аніонні, 

катіонні, амфотерні, неіоногенні, дезінфектант тощо), молекулярної маси та кількості ПАР;
✓ протоколи випробувань біологічного розкладу ПАР, що входять до складу мийного засобу, та 

сертифікат відповідності, виданий призначеним органом з оцінки відповідності;
✓ декларацію про відповідність мийного засобу вимогам цього ТР.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ



Принципи застосування екологічних маркувань та декларацій зазначено у міжнародному
стандарті ISO 14024. Система оперує 52 екологічними стандартами на продукцію різних
категорій.

Згідно Екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.012.065:2016 до складу засобу не повинні
входити речовини біоцидної продукції за винятком консервантів, які дезинфікують

засіб.

Обмежується використання консервантів, фосфору (за елементарним Р),

ароматизаторів, летючих органічних сполук (ЛОС), ензимів, цеолітів. Для них

встановлюється допустима концентрація.

Барвники можна використовувати лише ті, які дозволяються у харчовій промисловості.

ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ



ЕКОЛОГІЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
ЯК ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ



З КОЖНИМ РОКОМ ЕКОЛОГІЧНА    

СИТУАЦІЯ У СВІТІ ПОГІРШУЄТЬСЯ

4 сміттєві плями з пластику в 

Світовому океані

Розвинуті країни можуть собі 

дозволити експортувати сміття

Деякі країни потопають у смітті



СМІТТЄВИЙ ПОЛІГОН №5, С. ПІДГІРЦІ, 
КИЇВСЬКА  ОБЛ.

Заввишки = 3 будинки на 10 поверхів
Завдовжки = 89 футбольних полів



Компанія DeLaMark перша серед  українських виробників 
запровадила

збір та утилізацію власної упаковки з-під продукції



ЗА ДБАЙЛИВУ ЧИСТОТУ!

WWW.DELAMARK.UA


