Programa de Certificação UL GREENGUARD

Os produtos utilizados em ambientes internos têm um impacto
significativo na qualidade do ar interior, e podem emitir centenas de
substâncias químicas no ar que os ocupantes do edifício respiram. A
Certificação GREENGUARD ajuda a garantir que os produtos são de baixa
emissão e contribuem para ambientes internos mais saudáveis.
Os produtos que usamos para construir e mobiliar nossos ambientes internos
podem ter um impacto significativo nos níveis de poluição do ar interior.
Produtos certificados pelo GREENGUARD atendem a um dos mais rigorosos
padrões de emissões químicas e está cientificamente comprovado que ajudam a
reduzir a poluição do ar em ambientes fechados e o risco de exposição a produtos
químicos, contribuindo dessa forma com a criação de ambientes internos mais

O Programa de Certificação
GREENGUARD estabeleceu
métodos de teste e limites
de emissão para os seguintes
grupos de produtos:

saudáveis.

• Móveis

Tipos de Certificados

• Materiais de Construção

Existem dois níveis de certificação a Certificação GREENGUARD e a Certificação

• Produtos de limpeza e de Manutenção

GREENGUARD Gold.

• Produtos Eletrônicos

• Os limites de emissão da Certificação GREENGUARD foram os primeiros a serem
usados como especificação de compra pela EPA (Agência Ambiental dos EUA) e
pelo Estado de Washington para móveis e materiais de construção. Os critérios
da Certificação GREENGUARD são utilizados desde 2002 como base para o
crédito LEED para mobiliário de baixa emissão. Os mobiliários de escritório
certificados pelo GREENGUARD também são compatíveis com as normas BIFMA
X7.1 e BIFMA e 3 crédito 7.6.1.
• A Certificação GREENGUARD Gold inclui critérios relacionados com a saúde
e considera elementos químicos adicionais, além de exigir menores níveis
de emissão total de COV. Dessa forma, garante que os produtos possam ser
utilizados também em ambientes como escolas e hospitais, sem prejudicar a
saúde dos usuários. No mercado Norte Americano, os produtos certificados pelo
GREENGUARD são reconhecidos, referenciados ou preferidos por mais de 450
guias de compra do governo, varejistas e ferramentas de avaliação de edifícios
ecológicos.
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Vantagem Competitiva
A Certificação GREENGUARD fornece uma vantagem competitiva em um mercado
cada vez mais cheio de “greenwashing” servindo como um diferenciador baseado
na saúde. Uma vez que os produtos são certificados, os fabricantes podem utilizar
a marca UL GREENGUARD e listá-los no Guia de Produtos Sustentáveis da UL, uma
ferramenta de compra usada por milhares de arquitetos, designers de interiores,
gerentes de construção e outros profissionais. O guia online está disponível em
ul.com/spot

Por que escolher a UL Environment?
Construída sobre o legado de confiança de 100 anos da UL, a UL Environment
capacita tanto fabricantes quanto compradores, para transformar sua gestão
ambiental em verdadeira liderança de mercado. Nós ajudamos os fabricantes a
criarem produtos melhores de uma forma mais ambientalmente responsável,
e facilitamos que os clientes tomem decisões de compra mais inteligentes e
ambientalmente preferíveis.

Como começar
Para obter mais informações sobre os serviços de sustentabilidade da UL, e sobre
como eles podem beneficiar sua empresa, acesse
http://brazil.ul.com/certificacoes/meio-ambiente/
Ou, faça uma ligação ou nos escreva:
Telefone:

+55 11 3049-8300

Email:

ule.brasil@ul.com
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