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Hoje, o Roteiro do ZDHC para o Programa Zero acolhe cinco novas empresas como Colaboradores do ZDHC e, ao fazê-lo, eleva
o número total para 98.

AZDHC foi fundada em 2011 por seis marcas líderes e atualmente é composta por 98 colaboradores, divididos em três categorias
- 24 Marcas Signatárias, 59 Filiais de Cadeia de Valor e 15Associados.

Juntando-se ao Programa ZDHC, as organizações comprometem-se a um compromisso reforçado para melhores práticas de
gerenciamento de produtos químicos e a adoção e implementação de ferramentas ZDHC. Estas incluem, entre outras, as Diretrizes

de Águas Residuais da ZDHC e a Lista de Substâncias Restritas de Manufatura da ZDHC (ZDHC MRSL).
A ZDHC MRSL é uma lista de substâncias químicas que devem ser banidas do uso intencional pela indústria na produção de têxteis,

vestuário, couro e calçados. No mês passado, a ZDHC publicou a versão eletrônica da ZDHC MRSL - a ZDHC e-MRSL. Com o ZDHC e-
MRSL, os usuários poderão procurar facilmente por substâncias químicas, usando o nome da substância ou o número CAS.

Todos os novos colaboradores participam da categoriaAfiliada da Cadeia de Valor nas seguintes subcategorias:
Provedor de soluções:

Sobre o FITI Testing & Research Institute:
O FITI Testing & Research Institute é o organismo global de testes, inspeção, verificação e certificação, seus serviços expandidos para a Ásia para

atender à crescente globalização dos mercados de têxteis e moda. O Instituto de Testes & Pesquisas FITI trabalha pela sustentabilidade nas indústrias
têxtil e de moda para proteger os consumidores e os ambientes. O FITI Testing & Research Institute é o primeiro Colaborador da ZDHC com sede na

Coréia. Mais informações: https://www.fiti.re.kr/en/MA/

Indústria química:
Sobre aFórmulaSurfactantes:

A Fórmula Surfactantes é uma empresa química, dedicada à fabricação de auxiliares têxteis aplicados nos processos de preparação,
tingimento, estampagem e acabamento. Eles acreditam que, usando produtos químicos ecológicos, sustentáveis e eficientes, é possível uma redução

considerável da poluição ambiental no processamento de artigos têxteis. Eles operam em linha comprodução sustentável e química verde e são fabricantes
de auxiliares têxteis no Brasil com certificação OEKO-TEX® através do ECO PASSPORT. Todas as suas ações industriais, comerciais e corporativas são
totalmente voltadas para o benefício da Ecologia Têxtil. A Fórmula Surfactantes é a primeira colaboradora da ZDHC sediada no Brasil. Mais informações:
https://www.formulasc.com.br/

Sobre ROSSARI BIOTECH LIMITED:
ARossari Biotech vive por seu lema - "Tornar você mais competitivo" - e, no atual clima de negócios, a maior vantagem
competitiva é uma gama de produtos sustentável e ambientalmente consciente. Já não é suficiente competir em preço
ou mesmo em qualidade. Para a Rossari Biotech Ltd., seus clientes e parceiros sabem que entendem os impactos de
seus produtos nos usuários, bem como no ecossistema do planeta. A ROSSARI BIOTECH LIMITED está sediada na
Índia. Mais informações: http://www.rossari.com/
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ZDHC amplia sua Base de Colaboradores
com três novas organizações a bordo

Três organizações se juntam à comunidade ZDHC

Hoje, aFÓRMULASURFACTANTESLTDA. tem o prazer de anunciar que está se unindo ao ZDHC Roadmap to Zero Programme, e
ao fazê-lo, apoia a visão do Programa de ampla implementação da química sustentável, impulsionando inovações e melhores
práticas nas indústrias têxtil, de vestuário e calçadista para proteger consumidores, trabalhadores e o meio ambiente.

A FÓRMULA SURFACTANTES LTDA. compromete-se a trabalhar de forma colaborativa nesta tarefa e em direção aos marcos
definidos no Roteiro Conjunto do Programa, por meio do engajamento ativo com outras marcas, varejistas e partes interessadas.

A FÓRMULA SURFACTANTES LTDA. orgulha-se de estar se unindo a mais de 20 marcas líderes globais trabalhando
juntas para promover mudanças em toda a indústria no gerenciamento responsável de produtos químicos, e se

compromete a trabalhar nesta tarefa de forma colaborativa e aberta.

COMUNICADO:


