
RÓTULOS ECOLÓGICOS 
PARA PRODUTOS DE LIMPEZA

É com muito orgulho que a Renko acaba de obter a

Certificação  Ambiental para 20 produtos de suas linhas:

Este selo ratifica todo o cuidado da Renko Químicos
no desenvolvimento de sua linha de produtos.

Linha
• KLYO Limpador Uso Geral

Linha
• KLYO Limpador Perfumado

Linha
• KLYO OXY e KLYO OXY-A

Linha
• BRILLIA Detergente Uso Geral

Linha
• CHEF – Limpador Multiuso

• NIXX – Lava Roupas Coco

O que é Rótulo Ecológico?
O Programa ABNT de Rotulagem Ambiental é uma certificação voluntária de produtos e serviços, 
desenvolvido de acordo com as normas ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024. 
É classificado como um Rótulo Tipo I, que é uma certificação de terceira parte. Este tipo de rótulo 
leva em consideração o ciclo de vida dos produtos, objetivando a redução de impactos 
negativos causados no meio ambiente em todas as etapas do ciclo de vida destes produtos: 
extração de recursos, fabricação, distribuição, utilização e descarte.
O Rótulo Ecológico ABNT visa a estimular a procura e oferta de produtos e serviços ambientalmente 
responsáveis, garantindo ao consumidor a confiabilidade nas informações.
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Benefícios do Rótulo Ecológico ABNT:
• Promove a redução de desperdícios e otimização dos processos;
• Demonstra ao mercado que sua empresa está preocupada com as próximas gerações;
• Promove a preservação do meio ambiente, através da diminuição dos impactos negativos;
• Permite o enquadramento nas exigências de Licitações Sustentáveis;

Contexto de Desenvolvimento do Programa:
Atualmente, muitos produtos de limpeza se dizem sustentáveis baseando-se em informações únicas ou 
até mesmo falsas.
• E se esse produto gerar poluição de rios e mares? 
• E se esse produto contiver substâncias danosas à saúde e ao meio ambiente?
• E se esse produto por mais que seja ecologicamente correto seja proveniente de mão de obra escrava ou informal?

Essas perguntas levaram a criação do PE-344 que é um procedimento de certificação para os produtos de 
limpeza utilizados em ambientes profissionais ou domésticos, o qual leva em consideração os impactos 
significativos de todo ciclo de vida desses.
Para Produtos de Limpeza Ecologicamente Corretos, o Rótulo Ecológico da ABNT estabelece requisitos aos 
produtos de limpeza para que impactem menos a saúde e ao meio ambiente. Dentre os critérios, citam-se:
• Biodegradáveis;
• Baixo nível de toxicidade;
• Não possuem substâncias cancerígenas, mutagênicas e tóxicas à reprodução;
• Restrição do uso de alguns agentes eutrofizantes.

Gestão e Conformidade Legal
O Rótulo Ecológico da ABNT estabelece requisitos visando a otimizar o sistema de gestão de energia, água e resíduos.
Além disso, a empresa auditada tem que apresentar a conformidade legal com a legislação local.

Aspectos Trabalhistas
O Rótulo Ecológico para Produtos de Limpeza possui também preocupação com alguns aspectos trabalhistas
a fim de garantir:
• Isenção de trabalho escravo;
• Os funcionários estejam cobertos por uma situação trabalhista em conformidade com a legislação brasileira;
• Os funcionários sejam treinados a fim de que haja prevenção de acidentes.
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