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Certificering: 
 
 

Verschillende van onze producten hebben het Europese Ecolabel . Dit 
betekent niet dat onze andere producten, die dit label niet dragen, niet 
ecologisch zouden zijn… wij durven zelfs te stellen dat de normen die 
Ecotec Natural Paints zichzelf oplegt veel strenger zijn dan de normen 
gehanteerd voor de toekenning van het EU Ecolabel. Het financiële 
plaatje, verbonden aan het EU-Ecolabel ligt echter zo hoog dat het voor 
een “kleine” fabrikant niet verantwoord is om dit voor alle producten aan 
te vragen.  

 
Ecotec heeft dit gedaan voor zijn meest toegepaste producten : Leemverf, dispersieverf en 
ProAqua lak. 
 

 
Veel van onze producten voldoen ruimschoots aan de normen voor 
binnenhuis-uitstoot volgens de Franse VOS-regelgeving (Vluchtige 
Organische Stoffen).  
Deze normen zijn door verschillende landen overgenomen, zo 
verkregen de producten van Ecotec Natural Paints de hoogste 

          waardering,     …de A+ rating. 
 
 
 
 

Ecotec Natural Paints (natuurverven) is lid van InVeNa*.    

Dit is een internationale associatie van fabrikanten van natuurlijke 

bouwstoffen. Leden van InVeNa staan voor een volledige openheid van 

de samenstelling van hun producten waarbij alle gegevens door 

onafhankelijke derden kunnen worden gecontroleerd. 

 
* Internationale Verband der Naturbaustoffhersteller 
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