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GYLDIGHEDSOMRÅDE

Barnevognsseler til børn fra 0 måneder op til 3 år, der ligger på ryggen eller
sidder op, beregnet til anvendelse i barnevogn eller krybbe.
Gåseler kan ikke deklareres efter denne forskrift.

DEFINITION

Barnevognssele (herefter sele): Sele som passer rundt om barnets overkrop og
har en skridtstrop. Selen bruges til at fastholde barnet.
Barnets ryg og mave er dækket af stof eller stropper samt en skridtstrop. Selen
har et justerbart taljebælte, stridt- og skulderstropper. I hver side af taljebæltet
eller i bunden ved sædet er der en fastgørelsesanordning til fastgørelse i en
barnevogn eller en krybbe.

MINIMUMSKRAV

 viser, hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation for i form af
prøvningsrapporter med de målte værdier.
 viser hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation for i form af
prøvningsrapport eller overensstemmelseserklæring.
For begge gælder det, at dokumentationen maksimalt må være 1 år gammel.
Selen skal opfylde:
Metode
Bedømmelse af testlaboratoriet

Afprøvning af
Grundlæggende
sikkerhed.

Krav
Selen må ikke lide af
åbenlyse eller skjulte fejl
eller mangler eller være
urimelig vanskelig at
bruge.
Varefakta kan kræve, at
deklarationen eller den
isyede permanente
mærkning, forsynes med
særoplysninger.

DS/EN 13210
Børneomsorgsprodukter
- Børneseler og andre
lignende produkter -

Sikkerhedskrav og
prøvningsmetoder.

VF og FORCE

Træk- og brudstyrke
Forskriftens pkt. 6.1
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Påpeges en
sikkerhedsmæssig
mangel kan selen ikke
deklareres.
Standarderne skal være
opfyldt.
Modificering:
Metal må ikke overstige
en migrationsgrænse for
nikkel på 0,2 /cm2/uge

160 N
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VF og FORCE

Spænder
Forskriftens pkt. 6.2

VF

Plastdele temperaturbestandighed

DS/EN ISO 105-E01
DS/EN ISO 105-E04
DS/EN ISO 105-X12

Vandægthed
Svedægthed
Gnideægthed

DS/EN ISO 14184-1

Textilprøvning.
Bestemmelse af
formaldehyd. Del 1: Fri
og hydrolyseret
formaldehyd (vandig
ekstraktion).

Et udløsningspunkt:
Gennemsnit på 90 N dog ingen under 50 N
To udløsningspunkter:
Gennemsnit på 30 N dog ingen under 24 N

Må ikke gå i stykker
eller give anledning til
bemærkninger.
Note 4

Note 4

Tør: Note 4

Våd: Note 3-4
Formaldehydindholdet
må ikke overstige 20
ppm.


Azofarvestoffer
Selen må ikke indeholde azofarvestoffer som er opført i Bilag 3 i
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 755 af 15. august 2003.



Batch-nummer
Selen skal have et batchnummer påtrykt den isyede etiket eller emballagen.
Ftalater
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 786 af 11. juli 2006 om forbud mod
ftalater i legetøj og småbørnsartikler med senere ændringer i bekendtgørelse nr.
1074 af 3. november 2006.



Parfume
Tekstilet må ikke indeholde de parfumestoffer, der er listet op i
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 422 af 4. maj 2006 om kosmetiske
produkter med senere ændringer, Bilag 3.



PVC
Selen må ikke indeholde polyvinylklorid (pvc).



Renholdelse
Selen skal tåle vask.



Selen skal være konstrueret så:

Selens fikseringspunkt er lavt, det vil sige at:

fastgørelsesdelen er placeret lavt i forhold til de dele, der fastholder
selen på barnets krop. Det vil sige under barnets tyngdepunkt.
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fastgørelsesdelen for eksempel i form af stropper, er så korte som
muligt, så barnet ikke kan komme i klemme under dem ved korrekt
montering.

Antallet af lukkemekanismer til påsætning og fastgøring af selen skal
være mindst mulige, ligesom muligheder for fejl ved påsætning og
fastgørelse skal minimeres.

OPLYSNING I VAREFAKTA

Oplysningerne anføres i et afgrænset deklarationsfelt med Varefaktas bomærke,
med mindre andet fremgår.
Nogle oplysninger skal anføres, mens andre er frivillige, der om ønsket kan
anføres. Se KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER.
Oplysninger om egenskaber, der ikke er nævnt, vil kunne anføres, men
Varefakta kan afvise, at oplysninger som anses for uvæsentlige, anføres i
VAREFAKTA. Enhver påbudt mærkning kan om ønsket bringes i
deklarationsfeltet i forbindelse med det punkt, hvor den naturligt hører hjemme.
VAREFAKTAS UDFORMNING

Deklarationen skal være tydelig og let læselig. Tekst og symboler skal være i en
farve, der afviger fra baggrunden, og der skal anvendes størst mulig
typestørrelse.
En typestørrelse på 8 punkt (ca. 2 mm) anses for at være mindste let læselige
størrelse. Er det ikke muligt at anvende denne typestørrelse, må der søges
dispensation hos Varefakta til at anvende mindre typer.
Bomærket skal placeres i deklarationsfeltet og være så stort, at ordet
VAREFAKTA tydeligt kan læses. Det anbefales, at deklarationsfeltet omgives
af en ramme. Bomærket og rammen trykkes i en og samme farve, der kan
vælges efter ønske.
Se EKSEMPLER PÅ VAREFAKTA.
Varefaktas bomærke kan rekvireres hos Varefakta som klicheaftryk eller i
elektronisk form.
Tekst og udformning af VAREFAKTA skal godkendes af Varefakta inden
trykning, enten som rentegning eller korrektur.
Eventuelle illustrationer og tekst på emballagen må ikke være misvisende i
forhold til deklaration eller vare.
Markedsføres en vare under flere handelsnavne med samme VAREFAKTA,
skal Varefakta godkende samtlige udformninger og have oplysning om alle
handelsnavne.
Ord og sætninger, der skal gengives uændret i VAREFAKTA, er i forskriften i
citationstegn og de stikord, der skal anføres i VAREFAKTA fremgår af
eksemplerne.
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I øvrigt henvises til BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ
VARER, der kan rekvireres hos Varefakta.
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EKSEMPEL PÅ VAREFAKTA

Barnevognsele - eksempel med obligatoriske oplysninger

RASMUS barnevognssele
Bruges til at fastholde et barn i alderen 6 måneder til 3 år i
en barnevogn eller krybbe. (Bemærk alderen er kun
vejledende - vurder altid om selen passer til barnet)
Egnet til: Barnevogn eller krybbe hvor der er monteret
seleringe med en afstand mellem seleringene på 27 - 32 cm. Må kun
bruges til et barn, der ligger på ryggen eller sidder op.
Konstruktion og styrke:
Selen er kontrolleret og opfylder Varefaktas særlige sikkerhedskrav og
sikkerhedskravene i DS/EN 13210:2004 (DS/EN 13210 er en europæisk
standard med sikkerhedskrav til barneseler), hvis den bruges rigtigt, som
beskrevet i brugsanvisningen.
Selen skal:
 fastgøres rigtigt, det vil sige spændes stramt begge sider af
barnevognen.
 passe til barnet, det vil sige, den sidder fast til kroppen, så barnet ikke
kan arbejde sig fri af den.
Selv med en god sele, skal du jævnligt se til barnet under søvn, da
ingen sele er fuldstændig sikker. Et vågent barn i sele bør ikke være
alene.
Materialer:
Alle materialer overholder standardiserede grænseværdier for migration
(når et stof vandrer) af visse stoffer.
Sele og stropper:
Spænder:

100 % bomuld
Polyamid (PA)

Afsmitning:

Krav til tekstilets farveægthed er opfyldt.

Vask:

Sele krymper 3 %. Se isyet etiket.

Råd:

Slå bremserne eller støttebøjlen til, når barnevognen
holder stille, mens barnet sover i den.
Husk jævnligt at tjekke stropper og spænder for tegn
på slid.
Seler, der ikke er i brug, skal tages ud af vognen pga.
kvælningsrisiko.

Advarsel:
 Brug ikke barnevognsselen i motoriserede eller elektrisk
drevne køretøjer.
 Vær sikker på, at selens fastgørelsesanordninger passer til
barnevognen eller krybben.
 Brug aldrig barnevognsselen som gåsele.
 Opbevar selen utilgængelig for barnet, når den ikke er i brug.
 Selen yder ikke den normale sikkerhed, når barnet selv kan tage tøj af
og på, da der kan være en risiko for, at barnet selv kan komme ud af
selen.
Brugsanvisning: VIGTIGT. Læs og følg brugsanvisningen - gem til
fremtidig brug.
VK XXXXX

Firma og adresse

5219:3/1999/10
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Barnevognssele - eksempel på isyede permanent mærkning

Rasmus barnevognssele
Bruges til at fastholde et barn i alderen 6 måneder til 3 år
i en barnevogn eller krybbe. (Bemærk alderen er kun
vejledende - vurder altid om selen passer til barnet)
Egnet til: Barnevogn eller krybbe hvor der er monteret
seleringe med en afstand mellem seleringene på 27 - 32
cm. Må kun bruges til et barn, der ligger på ryggen eller sidder op.
Konstruktion og styrke:
Kontrolleret og opfylder Varefaktas særlige sikkerhedskrav og
sikkerhedskravene i DS/EN 13210:2004 (DS/EN 13210 er en europæisk
standard med sikkerhedskrav til barneseler), hvis den bruges rigtigt, som
beskrevet i brugsanvisningen.
Selen skal
 fastgøres rigtigt, det vil sige spændes stramt i begge sider
barnevognen
 passe til barnet, det vil sige den sidder fast til kroppen, så barnet ikke
kan arbejde sig fri af den.
Selv med en god sele, skal du jævnligt se til barnet under søvn, da
ingen sele er fuldstændig sikker. Et vågent barn i sele bør ikke være
alene.
Vask:

Se isyet etiket.

Råd:

Slå bremserne eller støttebøjlen til, når barnevognen holder
stille, mens barnet sover i den.
Husk jævnligt at tjekke stropper og spænder for tegn på
slid.
Seler, der ikke er i brug, skal tages ud af vognen pga.
kvælningsrisiko.

Advarsel:
 Brug ikke selen i motoriserede eller elektrisk drevne køretøjer.
 Vær sikker på, at selens fastgørelsesanordninger passer til
barnevognen eller krybben.
 Brug aldrig barnevognsselen som gåsele.
 Opbevar selen utilgængelig for barnet, når den ikke er i brug.
 Selen yder ikke den normale sikkerhed, når barnet selv kan tage tøj af
og på, da der kan være en risiko for, at barnet selv kan komme ud af
selen.
Batch-nummer
Firmanavn og adresse
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VK XXXXX
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Barnevognssele - eksempel med obligatoriske og frivillige oplysninger

Clara barnevognssele
Bruges til at fastholde et barn i alderen 6 måneder til 3 år i en
barnevogn eller krybbe. (Bemærk alderen er kun vejledende - vurder
altid om selen passer til barnet).
Egnet til: Barnevogn eller krybbe hvor der er monteret seleringe
med en afstand mellem seleringene på 27 - 32 cm. Må kun bruges til
et barn, der ligger på ryggen eller sidder op.
Konstruktion og styrke:
Kontrolleret og opfylder Varefaktas særlige sikkerhedskrav og sikkerhedskravene i
DS/EN 13210:2004 (DS/EN 13210 er en europæisk standard med sikkerhedskrav til
barneseler), hvis den anvendes rigtigt, som beskrevet i brugsanvisningen.
Selen skal

fastgøres rigtigt, det vil sige spændes stramt i begge sider af barnevognen.
 passe til barnet, det vil sige den sidder fast til kroppen, så barnet ikke kan arbejde
sig fri af den.
Selv med en god sele, skal du jævnligt se til barnet under søvn, da ingen sele er
fuldstændig sikker. Et vågent barn i sele bør ikke være alene.
Trækstyrke:
Meget god
Muligheder: God, meget god, særdeles god.
Materialer:
Alle materialer overholder standardiserede grænseværdier for migration (når et stof
vandrer) af visse stoffer.
Sele og stropper:
Spænder:
Karabinhager:

100 % bomuld
Polyamid (PA)
Forkromet jern

Afsmitning:

Krav til tekstilets farveægthed er opfyldt.

Vask:

Slyngen krymper 3 % i alle retninger

Maskinvask
60 °C
Råd:

Ingen
klorblegning

Strygning
ved højst
150 °C

Tumblertørring
ved 70 °C

Tåler ikke rens

Slå bremserne eller støttebøjlen til, når barnevognen holder stille,
mens barnet sover i den.
Husk jævnligt at tjekke stropper og spænder for tegn på slid.
Seler, der ikke er i brug, skal tages ud af vognen pga.
kvælningsrisiko.

Advarsel:

Brug ikke selen i motoriserede eller elektrisk drevne køretøjer.

Vær sikker på, at selens fastgørelsesanordninger passer til barnevognen eller
krybben.

Brug aldrig barnevognsselen som gåsele.

Opbevar selen utilgængelig for barnet, når den ikke er i brug.

Selen yder ikke den normale sikkerhed, når barnet selv kan tage tøj af og på, da der
kan være en risiko for, at barnet selv kan komme ud af selen.
Brugsanvisning:

VIGTIGT. Læs og følg brugsanvisningen - gem til
fremtidig brug.
Firmanavn og adresse
VK XXXXX
Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta,
www.varefakta.dk

Frivillig oplysning
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Tvilling- og kvartetbarnvognssele - eksempel med obligatoriske og
frivillige oplysninger

Sofie tvillinge- og kvartetbarnevognssele
Bruges til at fastholde et barn i alderen 6 måneder til 3 år
i en tvillinge- eller kvartetbarnevogn. (Bemærk alderen er kun
vejledende - vurder altid om selen passer til barnet)
Egnet til: Tvillinge- eller kvartetbarnevogn hvor der er monteret
seleringe med en afstand mellem seleringene på 27 - 32 cm. Må
kun bruges til et barn, der ligger på ryggen eller sidder op.
Konstruktion og styrke:
Kontrolleret og opfylder Varefaktas særlige sikkerhedskrav og sikkerhedskravene i
DS/EN 13210:2004 (DS/EN 13210 er en europæisk standard med sikkerhedskrav til
barneseler), hvis den bruges rigtigt, som beskrevet i brugsanvisningen.
Selen skal

fastgøres rigtigt, det vil sige spændes stramt i begge sider barnevognen.

passe til barnet, det vil sige den sidder fast til kroppen, så barnet ikke kan arbejde
sig fri af den.
Selv med en god sele, skal du jævnligt se til barnet under søvn, da ingen sele er
fuldstændig sikker. Et vågent barn i sele bør ikke være alene.
Trækstyrke:
Meget god
Muligheder: God, meget god, særdeles god.
Materialer:
Alle materialer overholder standardiserede grænseværdier for migration (når et stof
vandrer) af visse stoffer.
Sele og stropper:
Spænder:
Karabinhager:

100 % bomuld
Polyamid (PA)
Forkromet jern

Afsmitning:

Krav til tekstilets farveægthed er opfyldt.

Vask:

Maskinvask
60 °C
Råd:

Ingen
klorblegning

Strygning
ved højst
150 °C

Tumblertørring
ved 70 °C

Tåler ikke rens

Slå bremserne eller støttebøjlen til, når barnevognen
holder stille, mens barnet sover i den.
Husk jævnligt at tjekke stropper og spænder for tegn på slid.
Seler, der ikke er i brug, skal tages ud af vognen pga.
kvælningsrisiko.

Advarsel:

Brug ikke selen i motoriserede eller elektrisk drevne køretøjer.

Vær sikker på, at selens fastgørelsesanordninger passer til barnevognen eller
krybben.

Brug aldrig barnevognsselen som gåsele.

Opbevar selen utilgængelig for barnet, når den ikke er i brug.

Selen yder ikke den normale sikkerhed, når barnet selv kan tage tøj af og på, da
der kan være en risiko for, at barnet selv kan komme ud af selen.
Brugsanvisning:

VIGTIGT. Læs og følg brugsanvisningen - gem til
fremtidig brug.
Firmanavn og adresse
VK XXXXX
Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta,
www.varefakta.dk

Frivillig oplysning
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