
UL’nin kimyasal yönetim sistemi
Ekosistemler ve toplumlarda olası hasarı en aza indirgemek, 
başta tekstil ve ayakkabı sektörlerinde olmak üzere, 
işletmeler için her geçen gün daha da önem kazanan bir 
amaç haline geldi. Biz, çevresel sorumluluğa yönelik bu isteği 
desteklemek için Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Salınımı (ZDHC) 
ilkelerine dayalı olarak, sahada atıksu değerlendirmeleri ve 
test çözümleri sunuyoruz.

UL’nin sahada atıksu değerlendirmeleri, ilgili riskleri 
belirlemek için su kullanımını, atıksu yönetim sistemlerini ve 
kimyasal yönetim sistemlerini inceler.

Kimyasal uzmanlarımız yasaklı madde listesi (RSL) 
hazırlamaktan, tüm tedarik zincirini kapsayan ZDHC 
kapsamında ihtiyaçlarınıza yönelik bir test programı 
uygulamaya kadar, kimyasal yönetiminin her aşamasında 
yardımcı olabilirler.

ZDHC, UL Türkiye’yi
geçici* olarak kabul ediyor 
ZDHC, ZDHC Gateway - Wastewater Module kapsamındaki 
atıksu ve çamur analizleri için UL’nin İstanbul’da yer alan 
tesisini geçici olarak kabul etmektedir.

UL’nin diğer global laboratuvarları ile birlikte ZDHC için testler 
gerçekleştirip sonuçlarını ZDHC Gateway’e yükleyebiliyoruz.

*ZDHC tüm laboratuvar kabullerini sürekli denetleme sistemine 
dayandırdığı için geçici varsaymaktadır.

UL Türkiye ZDHC ilkelerine 
dayalı atıksu analizleri yapıyor
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Atıksu testinde numune almanın önemi
UL’nin gerçekleştirdiği numune alma işlemleri, tüm çevresel meseleler hakkında güncel bilgilere sahip uzman teknik personel 
tarafından yapılır. Numune alma planları şunlardır:

  •  Doğru numune alma stratejisinin belirlenmesi

  •  Temsili numunelerin geliştirilmesi

  •  Sahada parametre ölçümleri ve numune alma için özel ekipmanların kullanılması

  •  Numune alma sırasında kullanılan ekipmanların harici kontaminasyona neden olmasının önlenmesi

  •  Kutular tarafından salınım veya emilimin önlenmesi

  •  Numuneyi kimyasal veya fiziksel olarak değiştirebilecek reaksiyonların önlenmesi

  •  Numunenin alım aşamasından laboratuvara teslimine kadar doğru şekilde korunması

UL Türkiye ile atıksu testleri yapmak
UL Türkiye’de atıksu testleriniz için sizlere bu şekilde yardımcı olabiliriz:

Atıksu testleriniz için neden UL
Her çeşit sürdürülebilir kimya ve tedarik zinciri yönetimi hizmeti sunarak, tedarik zinciriniz üzerinde daha fazla kontrol ve 
görünürlük kazanmanıza yardım etmeye kararlıyız. UL’nin uzmanlığı ve tecrübesi ile birlikte uyumlu ve kapsamlı müşteri hizmetleri 
sayesinde geçerli tedarik zincirinizde atıksu yönetimi sertifikanızı alın.

UL ZDHC’nin resmi eğitimcisidir 
UL ZDHC Kurumu tarafından, tekstil ve ayakkabı endüstrileri için resmi eğitimci olarak kabul
edilmiş olup, UL Türkiye uzmanları resmi eğitim seansları sunabilirler. Mevcut olan planlanmış
eğitimlere katılmak veya özel eğitim seansları düzenlemek için bize yazmaktan çekinmeyin.
EMEALA.MarketingCRS@ul.com

Daha fazla bilgi almak için EMEALA.MarketingCRS@ul.com ’a 
veya CRS.UL.com/tr/ ’a danışın.

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2020.
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