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Washington Eyaleti Mendiller için “Klozete atılmaz” Etiketleme Yönetmeliği 
Yayımladı 

 
Washington Eyaleti valisi Jay Inslee 25 Mart 2020'de Tek Kullanımlık Mendil 
Ürünlerinin Etiketlenmesine İlişkin bir tasarı olan HB 2565-2019'u imzaladı. İmzalı 
tasarı, önceden nemlendirilmiş, dokumasız tabakalardan yapılmış ve çocuk bezi, 
kişisel hijyen veya ev tipi sert yüzey temizleme amaçları için tasarlanmış ve 
pazarlanmış, yıkanamaz tek kullanımlık mendillerin paketinde, Nonwoven Kumaş 
Sanayicileri Derneği'nin (INDA) kabul ettiği, “Klozete atılmaz ”sembolü veya 
eşdeğeri yer almalıdır. “Klozete atılmaz” sembolü aşağıdaki gereksinimleri 
karşılamalıdır: 
 

• Sembol paketin ön yüzünde olmalı, ambalaj mendillerin tek tek alınmasını yönelikse, her mendil 
alındığında  sembol görünür olmalıdır. 

• Sembol, ön yüzdeki panelin yüzey alanının, en az% 2'sini kapsamalıdır. 

• Sembol, ambalaj dikişleri, kıvrımlar veya diğer tasarım öğeleri tarafından gizlenmemeli veya örtülmemelidir. 

• Etrafındaki diğer bilgilerden, ayırt edilebileceği gibi kontrast oluşturmalıdır. 
 

Yasa, “yıkanabilir”, “kanalizasyonda güvenli”, “foseptikde güvenli” olarak etiketlenmiş anorektal veya vajinal 
alanları temizlemek veya ilaçlamak için tasarlanmış veya pazarlanmış mendilleri hariç tutar; önceden 
nemlendirilmiş tuvalet kağıdı ile sınırlıdır. 

 

Etiketleme gereklilikleri 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek, ancak Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide 
Yasası (FIFRA) kapsamındaki ürünlerin uyması 1 Temmuz 2023'e kadar sürecektir. 
 
Yasayı görüntülemek için linki kullanın: 
 
 https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=2565&Year=2019&Initiative=false 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
Bureau Veritas Tüketici Ürünleri Hizmetleri A.Ş. (“BVCPS”) bu müşteri haber bültenindeki bilgileri genel bilgi kaynağı olarak sunmaktadır. Geçerli herhangi 
bir yasal veya düzenleyici gereksinimin yerini almaz ve “olduğu gibi” sağlanır. BVCPS, bu müşteri haber bülteni ile bağlantılı herhangi bir tür dolaylı, özel, 
cezai, sonuçsal veya diğer zararlardan (kâr kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacaktır. BVCPS, BU MÜŞTERİ 
HABERLEŞMESİ İLE İLGİLİ TİCARİ VERİMLİLİK VE UYUMLULUK SINIRLANDIRMA GARANTİLERİ OLMADAN, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM TEMSİL VE 
GARANTİLERİ REDDEDER 
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