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Luôn truy cập www.nikeincchemistry.com để đảm bảo rằng có phiên bản mới nhất của RSL (Danh Sách Các 
Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng).
Vui lòng lưu ý: Phiên bản trực tuyến của tài liệu này là phiên bản chính thức. Tất cả các phiên bản in là các bản sao không kiểm soát.
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3 Khái quát

7 Danh Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng của Nike
 Các quy định hạn chế sử dụng hóa chất đối với nguyên vật liệu và thành phần được sử dụng trong Quần Áo, Giày Dép, và Thiết Bị của Nike.

27 Hướng Dẫn Thực Hiện RSL của Nike
  Khung thời gian tuân thủ, định nghĩa kiểm tra, yêu cầu kiểm tra theo loại nguyên vật liệu, tiêu chí lựa chọn mẫu đối với tất cả nguyên 

vật liệu, quản lý kiểm tra, giải quyết sự cố và ghi chú đối với các sản phẩm đồ chơi, điện tử và các sản phẩm có tiếp xúc với thực phẩm.

41 Các Bộ Phận Điện và Điện Tử
 Hướng dẫn đối với bất kỳ bộ phận nào phụ thuộc vào dòng điện hoặc trường điện từ để hoạt động phù hợp.

43 Đồ chơi
 Hướng dẫn cho bất kỳ sản phẩm hay nguyên vật liệu nào có giá trị để chơi dành cho trẻ em dưới 14 tuổi. 

53 Hướng Dẫn về Hóa Chất Sản Xuất
 Hướng dẫn về các hóa chất không thể sử dụng trong các cơ sở sản xuất có hợp đồng của Nike.

57 Hướng Dẫn về Hóa Chất Bền Vững
  Hướng dẫn, bao gồm Chương Trình Green Chemistry của Nike, được thiết kế để mang lại cảm hứng và thúc đẩy những đổi mới có thể 

làm cho sản phẩm bền vững hơn.

65 Thông Tin Liên Hệ
 Cách liên hệ với các phòng thí nghiệm được Nike cho phép và những người liên hệ về RSL của Nike.

69 Các Hướng Dẫn và Chính Sách Khác
  Các yêu cầu để sử dụng bất kỳ công nghệ kháng vi sinh, giữ mùi và các thành phần hương liệu, công nghệ nano và da động vật.

74 Biểu mẫu
  Cam kết tham gia Chương Trình Green Chemistry của Nike, v.v.

NỘI DUNG 
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Trong cam kết của NIKE, Inc. về bảo vệ người tiêu dùng, người lao động và môi trường, chúng tôi cập nhật Danh Sách Các Hóa Chất Hạn 
Chế Sử Dụng & Hướng Dẫn về Hóa Chất Bền Vững của Nike. Phiên bản này và các bản cập nhật trong tương lai sẽ cung cấp thông tin 
cho các hãng sản xuất và các nhà cung ứng về:

• Danh Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng (RSL). Nói chung là dựa trên luật quốc tế chặt chẽ nhất.

• Hướng Dẫn về Hóa Chất Bền Vững (SCG). Được thiết kế để mang lại cảm hứng và thúc đẩy những đổi mới có thể làm cho sản phẩm 
bền vững hơn.

Mục tiêu cuối cùng của RSL và SCG của Nike là để:

• Đảm bảo sản phẩm tuân thủ các điều luật quốc tế chặt chẽ nhất.

• Đảm bảo các hóa chất được giới hạn hoặc loại bỏ.

• Cho phép sự đổi mới sản phẩm bền vững.

Ấn phẩm này cũng gồm có:

• Thông tin khái quát về Chương Trình Green Chemistry của Nike

• Danh Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng Trong Sản Xuất (MRSL) của Nike

• Các Yêu Cầu về Công Nghệ Nano của Nike

• Các Hướng Dẫn về Quản Lý Mùi của Nike

• Chính Sách về Da Động Vật của Nike

SỰ TUÂN THỦ
Hướng Dẫn Thực Hiện RSL, ở trang 27, liệt kê ngày có hiệu lực của từng bản cập nhật RSL. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho các 
nhà cung ứng đủ thời gian chờ để hiểu được những thay đổi và thực hiện các bước để đảm bảo tuân thủ; tuy nhiên, có thể có những 
trường hợp đặc biệt—chẳng hạn như vi phạm pháp luật—sẽ dẫn đến thời gian thông báo ngắn hơn. Chương trình triển khai kiểm tra 
được mô tả trong đây là kiểm tra bắt buộc tối thiểu; các nhà cung ứng nên thực hiện thêm kiểm tra ngẫu nhiên nguyên vật liệu.

THỎA THUẬN VỚI NHÀ CUNG ỨNG
Các thỏa thuận với nhà cung ứng của Nike phản ánh nhu cầu cần tuân thủ các yêu cầu RSL. Sự thỏa thuận này là bổ sung cho Quy Tắc 
Ứng Xử, tiêu chuẩn chất lượng và các tiêu chuẩn khác về sức khỏe và sự an toàn của chúng tôi. Mọi nguyên vật liệu được sử dụng trong 
sản phẩm của Nike, Các Công Ty Liên Kết và bên được cấp phép phải tuân thủ các yêu cầu RSL. 

KHÁI QUÁT

Tất cả vật liệu sản xuất cho Nike, Công 
Ty Liên Kết của Nike hoặc các sản phẩm 
của Bên Được Cấp Phép phải tuân thủ 
các yêu cầu trong tài liệu này không trễ 
hơn 90 ngày sau ngày phát hành. 

Vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Thực 
Hiện RSL của Nike ở trang 27 để biết 
thêm thông tin.
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CÁC YÊU CẦU ĐẶC BIỆT
• Kết quả kiểm tra RSL sẽ có giá trị trong một năm từ ngày kiểm tra trừ phi được cho biết khác. Nike bảo lưu quyền yêu cầu kiểm 

tra vào bất kỳ lúc nào đối với bất nguyên vật liệu nào.

• Không được phép thay đổi quy trình hoặc hóa chất một khi đã nhận được RSL PASS đối với một nguyên vật liệu. Bất kỳ thay đổi 
nào như thế đều sẽ cần phải kiểm tra lại để xác nhận tuân thủ RSL.

• Không được phép sử dụng nhà thầu phụ trừ phi được bộ phận Sản Xuất & Tìm Nguồn Cung Ứng Bền Vững của Nike đã cho 
phép và tuân thủ các yêu cầu kiểm tra RSL.

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN VỀ RSL & QUẢN LÝ HÓA CHẤT
Có hai cơ hội cho các nhà cung ứng của Nike và các đội ngũ nội bộ của Nike.

Vui lòng truy cập www.nikeincchemistry.com/training để biết chi tiết về cách truy cập chương trình huấn luyện.

• Chương trình huấn luyện RSL—Bắt buộc đối với tất cả các nhà máy thành phẩm và các nhà cung ứng nguyên vật liệu. Buổi huấn luyện trực tuyến 
này tập trung tìm hiểu chính sách RSL của Nike, triển khai RSL và chọn mẫu kiểm tra, nộp mẫu kiểm tra, xem xét kết quả kiểm tra 
và quy trình giải quyết lỗi.

• Các nhà cung ứng cần phải tổ chức lại chương trình huấn luyện RSL một lần mỗi hai năm; như một phương pháp hiệu quả 
nhất, chúng tôi đề nghị xem xét lại chương trình huấn luyện sau khi công bố mỗi bản cập nhật RSL.

• Chương trình huấn luyện RSL được tổ chức theo yêu cầu để sử dụng như một khóa huấn luyện lại và giúp các nhà cung ứng 
huấn luyện nhân viên mới.

• Chương trình quản lý hóa chất—Không bắt buộc. Chương trình huấn luyện này tập trung vào việc thu thập các thể thức tuân thủ Danh 
Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng Trong Sản Xuất (MRSL) của Nike, quản lý hóa chất tại cơ sở, đánh giá hóa chất về các mối 
nguy hiểm và xem xét các công cụ và tài nguyên khả dụng để đảm bảo sản xuất bền vững. 

Điểm Chỉ Số Bền Vững Nguyên Vật Liệu của Nike (Nike MSI) được trao cho các nhà cung ứng nguyên vật liệu nào hoàn thành các chương trình huấn luyện này. 
Vui lòng truy cập Cổng Thông Tin Dành Cho Nhà Cung Ứng của Nike (www.nikemsivp.com) để biết chi tiết đầy đủ.

NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG TRONG HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ BỀN 
VỮNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA NIKE
Vào năm 2016 chúng tôi đã sửa đổi cách chấm điểm của Nike đối với hóa chất trong Nike MSI, sẽ ra mắt vào năm 2017. Tất cả các nhà 
cung ứng sản xuất nguyên vật liệu cho Nike cần phải tham gia chương trình huấn luyện về RSL càng sớm càng tốt để tránh mất điểm 
Nike MSI. Lưu ý rằng tổng số điểm khả dụng cho các nhà cung ứng hóa chất vẫn không thay đổi. Các nhà cung ứng của Nike có thể tìm 
thấy thông tin về sửa đổi chấm điểm hóa chất trên Cổng Thông Tin Dành Cho Nhà Cung Ứng của Nike (www.nikemsivp.com).

KHÁI QUÁT

Cập nhật cho năm 2017 

Cập nhật cho năm 2017 
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NIKE ĐÃ ÁP DỤNG HỆ THỐNG AFIRM RSL
Nhóm Apparel and Footwear International RSL Management (AFIRM), một đơn vị trong ngành quần áo và giày dép tập trung vào hóa 
chất, đã ra mắt AFIRM RSL vào tháng 12, 2015. Nike là một trong 6 thành viên sáng lập của AFIRM, và nhóm này đã hoạt động trong hơn 
một thập niên để cải thiện hoạt động quản lý các hóa chất nguy hiểm và hạn chế sử dụng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. (Truy cập 
www.afirm-group.com để biết thêm thông tin.)

Mục tiêu tạo ra một hệ thống RSL toàn ngành của AFIRM là cung cấp một phương án có điều chỉnh để quản lý các hóa chất hạn chế 
sử dụng trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu được chia sẻ rộng rãi. Dựa trên nỗ lực hợp tác của hơn 20 thương hiệu, AFIRM RSL giảm 
lượng lớn các RSL phức tạp và đôi khi mâu thuẫn nhau đồng thời đơn giản hóa phương án và tăng tốc các nỗ lực để giảm thiểu nguy 
hiểm hóa chất.

Nike áp dụng AFIRM RSL, thay thế cho danh sách các giới hạn hóa chất trước đây Nike RSL đối với mọi nguyên vật liệu được sử dụng 
trong sản xuất hàng hóa cho Nike. Như Nike RSL trước đây dựa trên cả các cam kết theo quy định pháp luật lẫn các cam kết tự nguyện 
đối với việc chế tạo các sản phẩm an toàn, AFIRM RSL dựa trên phương án này với những giới hạn hóa chất dựa trên quy định pháp luật, 
các phương pháp hiệu quả nhất trong ngành và tự nguyện cắt giảm sử dụng hóa chất nguy hiểm.

Điều chỉnh
Phương pháp của Nike là ngưng sử dụng các hóa chất cụ thể dùng một phương án giảm dần. Chúng tôi tiếp tục phương án này đối với 
ba loại hóa chất trong bản cập nhật RSL 2017, đây là một bản điều chỉnh của AFIRM RSL. Trong mỗi trường hợp này, các giới hạn được 
định nghĩa là "PASS" (Đạt) được điều chỉnh theo AFIRM RSL, có thêm "Warning Range" (Phạm Vi Cảnh Báo) để cảnh báo các nhà cung 
ứng nên theo dõi và hành động khi phát hiện các giá trị cao hơn những mức này. Các hóa chất này là:

• Acetophenone & 2-Phenyl-2-Propanol (Trang  9)

• APEO (trang  9)

• Dioctyltin (trang 20)

Những Hạn Chế Của Riêng Nike
Một danh sách riêng gồm những hạn chế hóa chất và nguyên vật liệu của riêng Nike theo sau Nike RSL ở các trang 25 và 26.

KHÁI QUÁT Mới cho năm 2017 
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CÁC NHÓM TUỔI ĐỂ DIỄN GIẢI GIỚI HẠN RSL 
Các quốc gia khác nhau định nghĩa khác nhau về các thuật ngữ "em bé," "trẻ sơ sinh," "trẻ tập đi," "trẻ em" và "người lớn". Dựa trên yêu 
cầu của pháp luật, các nhóm tuổi được liệt kê trong Bảng 1 đáp ứng các yêu cầu chung mang tính hạn chế nhất.

BẢNG 1. CÁC NHÓM TUỔI ĐỂ ĐỊNH CỠ

Em Bé,  
Trẻ Sơ Sinh, 
Trẻ Tập Đi

Trẻ em Người lớn

Trẻ Nhỏ Trẻ Lớn

0-36 tháng 3-7 tuổi 7-14 tuổi 14 tuổi trở lên

Cỡ Quần Áo 
của Hoa Kỳ

0–4T 4–7 nam
4–6x nữ

8-20 nam
7–14 nữ

Cỡ Quần Áo 
của Châu Âu

68-98 cm 104-128 cm 128–182 cm nam
128–176 cm nữ

Cỡ Quần Áo 
của Châu Á

< 85 cm 85-120 cm 120-170 cm

Giày dép ≤ 17 cm 17,5-22 cm 22,5-25 cm

Thiết bị Pee Wee Trẻ nhỏ Thanh thiếu niên

Cập nhật cho năm 2017 
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9 DANH SÁCH CÁC HÓA CHẤT HẠN CHẾ SỬ DỤNG (RSL) CỦA NIKE

25 CÁC HẠN CHẾ HÓA CHẤT VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA RIÊNG NIKE

Các quy định hạn chế sử dụng hóa chất 
đối với mọi nguyên vật liệu và thành 
phần được sử dụng trong Quần Áo, 
Giày Dép, và Thiết Bị của Nike.
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TỰ NGUYỆN HẠN CHẾ SỬ DỤNG HÓA CHẤT, NGƯNG SỬ DỤNG VÀ HƯỚNG DẪN 
Nike đã tự nguyện hạn chế hoặc ngưng sử dụng các hóa chất sau đây:

• Các hóa chất perfluorinate chuỗi dài, có nguồn gốc C8 (PFC)
Nike đã ngưng sử dụng các hóa chất perfluorinate chứa C8 vào ngày 1 tháng 1, 2015.

• Polyvinyl Chloride (PVC)
Nike đã cam kết hoàn toàn ngưng sử dụng PVC ra khỏi chuỗi cung ứng từ năm 2011.

• Alkylphenol Ethoxylate (APEO) và Alkyphenol (AP) 
Nike cam kết tiếp tục ngưng sử dụng APEO và AP. Giới hạn của pháp luật là 1.000 mg/kg đối với AP và APEO trong thành phẩm. 
Nike có mục tiêu hiện tại là 100 mg/kg, với giới hạn không giao hàng là 250 mg/kg. Nike tiếp tục cắt giảm mức APEO được phép 
qua từng năm để đạt được mục tiêu 100 mg/kg. 

• Organotin 
Nike đã hạn chế sử dụng nhiều hợp chất organotin thấp hơn giới hạn theo quy định từ năm 2016.

• Dimetylformamide (DMFa)
Nike hạn chế sử dụng DMFa trong mọi sản phẩm vào năm 2017, đi trước bất kỳ quy định nào. 

• Paraffin Chlorinate Chuỗi Trung Bình (MCCP)
Nike hạn chế sử dụng MCCP trong các nguyên vật liệu vào năm 2017, đi trước bất kỳ quy định nào.

• Các Chất Mang Chlororganic
Nike hạn chế một nhóm lớn các chất mang thuốc nhuộm vào năm 2017, đi trước quy định.

• Kháng vi sinh và diệt sinh
Nike có quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng bất kỳ sản phẩm kháng vi sinh và diệt sinh nào. Những giới hạn này có trong 
bảng RSL bắt đầu ở trang 9, và có thể tìm thấy thêm thông tin trong Các Hướng Dẫn Quản Lý Mùi, Nguyên Vật Liệu Kháng Vi 
Sinh và Hương Liệu ở trang 70.

• Nguyên vật liệu nano
Nike có quy định nghiêm ngặt về việc bao gồm bất kỳ nguyên vật liệu nano trong các sản phẩm của Nike. Tìm thêm thông tin 
về Các Hướng Dẫn về Nguyên Vật Liệu Công Nghệ Nano của Nike ở trang 71.

• Danh Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng Trong Sản Xuất (MRSL)
Nike đã mở rộng MRSL để giúp các hãng sản xuất sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu RSL của Nike và hỗ trợ mục 
tiêu của chúng tôi là đạt được Mức Thải Hóa Chất Nguy Hiểm Bằng Không (ZDHC). MRSL đã được phát triển cùng với tất cả 
các thương hiệu thành viên của liên minh ZDHC. Để biết thêm thông tin, xem trang 54 và truy cập www.roadmaptozero.com.

NIKE RESTRICTED  
SUBSTANCES LIST

DANH SÁCH CÁC HÓA 
CHẤT HẠN CHẾ SỬ 
DỤNG CỦA NIKE 
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NIKE RESTRICTED SUBSTANCES LIST (RSL) / DANH SÁCH CÁC HÓA CHẤT HẠN CHẾ SỬ DỤNG (RSL) CỦA NIKE
Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike

Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Acetophenone và 2-Phenyl-2-Propanol

98-86-2 Acetophenone
50 ppm = Đạt
>50–1.000 ppm = Phạm vi 
cảnh báo; cần theo dõi
>1.000 ppm = Không được 
vận chuyển

25 ppm

Sản phẩm phân hủy tiềm 
năng trong bọt EVA khi sử 
dụng dicumyl peroxide làm 
chất tạo liên kết chéo.

Trích xuất trong acetone  
GC/MS, phân đoạn siêu âm 
trong 30 phút ở 60°C 

617-94-7 2-Phenyl-2-Propanol

Alkylphenol (AP) và Alkylphenol Ethoxylate (APEO), 
bao gồm tất cả đồng phân

104-40-5

Nonylphenol (NP), các đồng phân hỗn hợp

Tổng: 100 ppm
Tổng NP và OP:
10 ppm

APEO có thể được sử dụng 
làm hoặc tìm thấy trong các 
chất tẩy, chất làm sạch, dầu 
công cụ quay, chất làm ướt, 
chất làm mềm, chất nhũ hóa/
chất cấp phối cho thuốc 
nhuộm và mực in, chất thấm, 
khử keo cho sản xuất lụa, 
chuẩn bị thuốc nhuộm và sắc 
tố, phủ polyester và nhồi lông 
tơ/lông.

APEO và các công thức chứa 
APEO bị cấm sử dụng trong 
toàn bộ chuỗi cung ứng và 
các quy trình sản xuất. Chúng 
tôi xác nhận rằng nồng độ 
tồn dư hoặc vi lượng của 
APEO có thể vẫn được phát 
hiện ở mức cao hơn 100 ppm 
và cần nhiều thời gian hơn 
để chuỗi cung ứng loại bỏ 
chúng hoàn toàn. Giới hạn 
này phản ánh luật của EU và 
được đặt ra để cung cấp cho 
các nhà cung ứng cảnh báo 
trước và hướng dẫn để không 
ngừng cải thiện.

Hàng dệt: 
EN ISO 18254-1:2016
Da: 
EN ISO 18218-1:2015

11066-49-2

25154-52-3

84852-15-3

140-66-9 

Octylphenol (OP), các đồng phân hỗn hợp1806-26-4

27193-28-8

9002-93-1

Octylphenol Ethoxylates (OPEO)

Tổng NPEO/OPEO:
100 ppm = Đạt
>100-250 ppm = Phạm vi 
cảnh báo; cần theo dõi
>250 ppm = Không được 
vận chuyển

Tổng NPEO và OPEO:
20 ppm 

9036-19-5

68987-90-6

9016-45-9

Nonylphenol Ethoxylates (NPEO)

26027-38-3

37205-87-1

68412-54-4

127087-87-0
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NIKE RSL, TIẾP THEO

Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Azo-amines

92-67-1 4-Aminobiphenyl

20 ppm mỗi 10 ppm mỗi amine đã liệt kê 
trong sản phẩm

Thuốc nhuộm và sắc tố azo và 
các chất tạo màu kết hợp một 
hoặc vài nhóm azo (-N=N-) liên 
kết với các hợp chất thơm. Có 
hàng ngàn thuốc nhuộm azo, 
nhưng chỉ có các thuốc nhuộm 
nào thoái biến để hình thành 
các amine có thể phân hủy, có 
trong danh sách, mới bị hạn 
chế sử dụng. Thuốc nhuộm azo 
giải phóng các amine này được 
quy định và không còn được sử 
dụng để nhuộm vải dệt.

Hàng dệt
(EU): prEN ISO 14362-1-2015
Da 
(EU): CEN ISO/TS 17234-1:2015
p-Aminoazobenzene
Hàng dệt: EN 14362-1:2015
Da: 17234-2:2011

92-87-5 Benzidine

95-69-2 4-Chlor-o-toluidine

91-59-8 2-Naphthylamine

97-56-3 o-Aminoazotoluene

99-55-8 2-Amino-4-nitrotoluene

106-47-8 p-Chloraniline

615-05-4 2,4-Diaminoanisole

101-77-9 4,4’-Diaminodiphenylmethane

91-94-1 3,3’-Dichlorobenzidine

119-90-4 3,3’-Dimethoxybenzidine

119-93-7 3,3’-Dimethylbenzidine

838-88-0 3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodiphenylmethane

120-71-8 p-Cresidine

101-14-4 4,4’-Methylen-bis(2-chloraniline)

101-80-4 4,4’-Oxydianiline

139-65-1 4,4’-Thiodianiline

95-53-4 o-Toluidine

95-80-7 2,4-Toluylendiamine

137-17-7 2,4,5-Trimethylaniline

95-68-1 2,4 Xylidine

87-62-7 2,6 Xylidine

90-04-0 2-Methoxyaniline (= o-Anisidine)

60-09-3 p-Aminoazobenzene

106-49-0 p-Toluidine Các thủ tục kiểm tra sàng 
lọc bổ sung đối với tất cả 
các sản phẩm của Nike
Chỉ để cung cấp thông tin

108-44-1 m-Toluidine
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Bisphenol-A

80-05-7
Bisphenol-A (BPA) 
Kiểm tra bắt buộc đối với các sản phẩm tiếp xúc với thực 
phẩm bao gồm các chai nước và thiết bị bảo vệ miệng.

1 ppm 
Cấm sử dụng như monomer 
trong sản xuất các mặt hàng 
có tiếp xúc với thực phẩm.

1 ppm

Được sử dụng trong sản 
xuất nhựa epoxy, nhựa 
polycarbonate, chất làm 
chậm cháy và PVC.
Bị cấm sử dụng trong vật 
đựng thức ăn và thức uống, 
và các sản phẩm sẽ có tiếp 
xúc với khoang miệng.

Chuẩn bị mẫu: Trích xuất:  
1g mẫu/20mL methanol, 
phân đoạn siêu âm trong 
60 ở 70°C 
Số đo:
DIN EN ISO 18857-2 (điều chỉnh)

Paraffin Chlorinate

85535-84-8 Paraffin chlorinate chuỗi ngắn (SCCP) (C10-C13) 1.000 ppm 100 ppm
Có thể được sử dụng làm chất 
làm chậm cháy hoặc làm chất 
hóa lỏng mỡ trong sản xuất 
da. Chúng cũng có thể được 
sử dụng làm chất hóa nhựa.

EN ISO 18219:2016

85535-84-9 Paraffin chlorinate chuỗi trung bình (MCCP) (C14-C17) 1.000 ppm 100 ppm

Chlorophenol

15950-66-0 2,3,4-Trichlorophenol

0,5 ppm mỗi 0,05 ppm mỗi

Chlorophenol là các hợp 
chất polychlorinate được 
dùng làm chất bảo quản 
hoặc chất diệt côn trùng. 
Pentachlorophenol (PCP) 
và tetrachlorophenol (TeCP) 
đôi khi được sử dụng để 
chống mốc và diệt côn trùng 
khi trồng cotton và khi bảo 
quản/vận chuyển vải. PCP và 
TeCP cũng được sử dụng làm 
chất bảo quản trong vữa in.

Trích xuất 1M KOH, 12-15 giờ 
ở 90° C, dẫn xuất và phân tích
§ 64 LFGB B 82.02-08 hoặc
DIN EN ISO 17070:2015

933-78-8 2,3,5-Trichlorophenol

933-75-5 2,3,6-Trichlorophenol

95-95-4 2,4,5-Trichlorophenol

88-06-2 2,4,6-Trichlorophenol

609-19-8 3,4,5-Trichlorophenol

4901-51-3 2,3,4,5-Tetrachlorophenol (TeCP)

58-90-2 2,3,4,6-Tetrachlorophenol (TeCP)

935-95-5 2,3,5,6-Tetrachlorophenol (TeCP)

87-86-5 Pentachlorophenol (PCP)

NIKE RSL, TIẾP THEO
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Các Chất Mang Chlororganic

95-49-8 2-Chlorotoluene

Tổng: 1 ppm 0,1 ppm

Chlorobenzene và 
chlorotoluene (hydrocarbon 
thơm chlorinate) có thể được sử 
dụng làm các chất mang trong 
quy trình nhuộm polyester 
hoặc len/sợi polyester. Chúng 
cũng có thể được sử dụng làm 
dung môi.

DIN 54232:2010

108-41-8 3-Chlorotoluene

106-43-4 4-Chlorotoluene

32768-54-0 2,3-Dichlorotoluene

95-73-8 2,4-Dichlorotoluene

19398-61-9 2,5-Dichlorotoluene

118-69-4 2,6-Dichlorotoluene

95-75-0 3,4-Dichlorotoluene

2077-46-5 2,3,6-Trichlorotoluene

6639-30-1 2,4,5-Trichlorotoluene

76057-12-0 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene

875-40-1 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene

877-11-2 Pentachlortoluene

541-73-1 1,3-Dichlorobenzene

106-46-7 1,4-Dichlorobenzene

87-61-6 1,2,3-Trichlorobenzene

120-82-1 1,2,4-Trichlorobenzene

108-70-3 1,3,5-Trichlorobenzene

634-66-2 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene

634-90-2 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene

95-94-3 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene

608-93-5 Pentachlorobenzene

118-74-1 Hexachlorobenzene

95-50-1 1,2-Dichlorobenzene 10 ppm 1 ppm

NIKE RSL, TIẾP THEO
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Dimethylformamide

68-12-2 Dimethylformamide (DMFa) 500 ppm 50 ppm

DMFa là một dung môi được 
sử dụng trong nhựa, cao su, 
và lớp phủ polyurethane 
(PU). PU có nước không chứa 
DMFa và do đó được ưa dùng.

DIN CEN ISO/TS 16189:2013

Dimethylfumarate

624-49-7 Dimethylfumarate (DMFu) 0,1 ppm 0,05

DMFu là một chất chống mốc 
được dùng trong các túi nhỏ 
trong bao bì để tránh tích tụ 
mốc, nhất là trong quá trình 
vận chuyển.

CEN ISO/TS 16186:2012

Thuốc Nhuộm — Phân Tán

2475-45-8 C.I. Phân Tán Màu Xanh Dương 1

Bị cấm
(75 ppm mỗi chất như tạp chất) 15 ppm

Thuốc nhuộm phân tán là 
một loại thuốc nhuộm không 
tan trong nước, thấm vào 
hệ thống sợi của vải tổng 
hợp hoặc vải nhân tạo và 
được giữ cố định bằng các 
lực vật lý mà không làm biến 
dạng các liên kết hóa học. 
Các thuốc nhuộm phân tán 
được sử dụng trong vải tổng 
hợp (ví dụ polyester, acetate, 
polyamide).
Thuốc nhuộm phân tán bị 
hạn chế bị nghi ngờ gây phản 
ứng dị ứng và bị cấm sử dụng 
để nhuộm vải dệt.

DIN 54231:2005

2475-46-9 C.I. Phân Tán Màu Xanh Dương 3

3179-90-6 C.I. Phân Tán Màu Xanh Dương 7

3860-63-7 C.I. Phân Tán Màu Xanh Dương 26

12222-75-2 C.I. Phân Tán Màu Xanh Dương 35

69766-76-6 C.I. Phân Tán Màu Xanh Dương 102

12223-01-7 C.I. Phân Tán Màu Xanh Dương 106

61951-51-7 C.I. Phân Tán Màu Xanh Dương 124

23355-64-8 C.I. Phân Tán Màu Nâu 1

2581-69-3 C.I. Phân Tán Màu Cam 1

730-40-5 C.I. Phân Tán Màu Cam 3

82-28-0 C.I. Phân Tán Màu Cam 11

12223-33-5

C.I. Phân Tán Màu Cam 37/76/5913301-61-6

51811-42-8

85136-74-9 C.I. Phân Tán Màu Cam 149

NIKE RSL, TIẾP THEO
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Thuốc Nhuộm — Phân Tán, tiếp theo

2872-52-8 C.I. Phân Tán Màu Đỏ 1

Bị cấm
(75 ppm mỗi chất như tạp chất)

15 ppm

Thuốc nhuộm phân tán là 
một loại thuốc nhuộm không 
tan trong nước, thấm vào 
hệ thống sợi của vải tổng 
hợp hoặc vải nhân tạo và 
được giữ cố định bằng các 
lực vật lý mà không làm biến 
dạng các liên kết hóa học. 
Các thuốc nhuộm phân tán 
được sử dụng trong vải tổng 
hợp (ví dụ polyester, acetate, 
polyamide).
Thuốc nhuộm phân tán bị 
hạn chế bị nghi ngờ gây phản 
ứng dị ứng và bị cấm sử dụng 
để nhuộm vải dệt.

DIN 54231:2005

2872-48-2 C.I. Phân Tán Màu Đỏ 11

3179-89-3 C.I. Phân Tán Màu Đỏ 17

61968-47-6 C.I. Phân Tán Màu Đỏ 151

119-15-3 C.I. Phân Tán Màu Vàng 1

2832-40-8 C.I. Phân Tán Màu Vàng 3

6300-37-4 C.I. Phân Tán Màu Vàng 7

6373-73-5 C.I. Phân Tán Màu Vàng 9

6250-23-3 C.I. Phân Tán Màu Vàng 23

12236-29-2 C.I. Phân Tán Màu Vàng 39

54824-37-2 C.I. Phân Tán Màu Vàng 49

54077-16-6 C.I. Phân Tán Màu Vàng 56

Thuốc Nhuộm — Axit, Bazơ, Trực Tiếp, Khác

3761-53-3 C.I. Axit Màu Đỏ 26

Bị cấm
(75 ppm mỗi chất như tạp chất)

15 ppm DIN 54231:2005

569-61-9 C.I. Bazơ Màu Đỏ 9

569-64-2

C.I. Bazơ Màu Xanh Lá 42437-29-8

10309-95-2

548-62-9 C.I. Bazơ Màu Tím 3

632-99-5 C.I. Bazơ Màu Tím 14

2580-56-5 C.I. Bazơ Màu Xanh Dương 26

1937-37-7 C.I. Trực Tiếp Màu Đen 38

2602-46-2 C.I. Trực Tiếp Màu Xanh Dương 6

573-58-0 C.I. Trực Tiếp Màu Đỏ 28

16071-86-6 C.I. Trực Tiếp Màu Nâu 95

60-11-7 4-Dimethylaminoazobenzene (Dung Môi Màu Vàng 2)
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Thuốc Nhuộm — Axit, Bazơ, Trực Tiếp, Khác, tiếp theo

6786-83-0 C.I. Dung Môi Màu Xanh Dương 4 Bị cấm
(75 ppm mỗi chất như tạp chất) 15 ppm DIN 54231:2005

561-41-1 Rượu 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl

Thuốc Nhuộm – Xanh Nước Biển

118685-33-9 Thành phần 1: C39H23ClCrN7O12S.2Na
75 ppm mỗi 
(chỉ kiểm tra bổ sung) 10 ppm

Các chất tạo màu xanh nước 
biển được quản lý và bị cấm sử 
dụng để nhuộm hàng dệt may.
(Chỉ số 611-070-00-2)

DIN 54231:2005
Chưa phân bổ Thành phần 2: C46H30CrN10O20S2.3Na

Các Chất Làm Chậm Cháy

126-72-7 Tris(2,3,-dibromopropyl) phosphate (TRIS)

Tổng: 5 ppm Tổng: 5 ppm

Các hóa chất làm chậm cháy 
hiếm khi được sử dụng để đáp 
ứng các yêu cầu chống cháy 
trong các sản phẩm quần áo 
trẻ em và người lớn. Chúng 
không còn được sử dụng 
trong quần áo và giày dép.

Trích xuất methanol, GC/MS

545-55-1 Ôxit tris(1-aziridinyl)phosphine) (TEPA) LC-MS

32534-81-9 Pentabromodiphenyl ether (PentaBDE)

Trích xuất acetonitrile, LC-DAD-
MS, và xác nhận bằng GC/MS

32536-52-0 Octabromodiphenyl ether (OctaBDE)

1163-19-5 Decabromodiphenyl ether (DecaBDE)

79-94-7 Tetrabromobisphenol A (TBBP A)

115-96-8 Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP)

Trích xuất methanol, GC/MS

59536-65-1 Polybromobiphenyl (PBB)

5412-25-9 Bis(2,3-dibromopropyl) phosphate (BDBPP)

3194-55-6 Hexabromocyclododecane (HBCDD)

3296-90-0 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-propanediol (BBMP)

13674-87-8 Tris(1,3-dichloro-isopropyl) phosphate (TDCPP)

25155-23-1 Trixylyl phosphate (TXP)
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Khí Nhà Kính Fluorinate

Khác nhau Xem Quy Định (EC) Số 842/2006 để biết danh sách hoàn chỉnh. 0,1 ppm mỗi  0,1 ppm mỗi Không được chủ ý sử dụng 
trong chuỗi cung ứng

Chuẩn bị mẫu: Đẩy và giữ — 
giải hấp nhiệt hoặc SPME
Số đo: GC/MS

Formaldehyde

50-00-0 Formaldehyde

Người lớn và trẻ em: 75 ppm
Trẻ Sơ Sinh/Trẻ Tập Đi: 16 ppm
Xem Bảng 1 ở trang 6 để biết 
nhóm tuổi và kích cỡ.

16 ppm

Được sử dụng trong hàng 
dệt may như một chất chống 
quăn và chống nhăn. Nó 
cũng thường được sử dụng 
trong nhựa polymer.

Hàng dệt:
JIS L 1041-1983 A (Luật Nhật Bản 
112) hoặc EN ISO 14184-1:2011
Da: ISO 17226-2:2008 và 
phương pháp xác nhận ISO 
17226-1:2008 trong trường 
hợp có sai số.

Kim loại

7440-36-0 Antimony (Sb) Có thể trích xuất: 30 ppm 3 ppm

Được tìm thấy trong hoặc 
được sử dụng làm chất xúc 
tác trong phản ứng polymer 
hóa polyester, chất làm chậm 
cháy, chất cố định, sắc tố và 
hợp kim.

Chuẩn bị mẫu: EN ISO 105-
E04:2013
Số đo: EN ISO 17294-2:2014

7440-38-2 Arsenic (As)
Có thể trích xuất: 0,2 ppm
Tổng: 100 ppm

Có thể trích xuất: 0,02 ppm
Tổng: 10 ppm

Arsenic và các hợp chất của 
nó có thể được sử dụng trong 
các chất bảo quản, thuốc diệt 
côn trùng và chất làm rụng lá 
cho cotton, vải tổng hợp, sơn, 
mực, đồ trang trí và nhựa.

Chuẩn bị mẫu:
Có thể trích xuất:
Hàng dệt: EN ISO 105-E04:2013
Da: DIN EN ISO 17072-1:2014
Tổng: Tiêu hủy vi ba với 
H2O2/HNO3
Số đo: EN ISO 17294-2:2014
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Kim loại, tiếp theo

7440-39-3 Bari (Ba) Có thể trích xuất: 1.000 ppm Có thể trích xuất: 100 ppm

Bari và các hợp chất của nó 
có thể được sử dụng trong 
các sắc tố cho mực, plastic, 
lớp phủ bề mặt, cũng như 
thuốc nhuộm, chất tẩy, chất 
đệm trong plastic, hoàn thiện 
hàng dệt may, và thuộc da.

Chuẩn bị mẫu Có thể trích xuất:
Hàng dệt: EN ISO 105-E04:2013
Da: DIN EN ISO 17072-1:2014
Số đo:
EN ISO 17294-2:2014

7440-43-9 Cađimi (Cd)

Có thể trích xuất: 0,1 ppm
Tổng:
Người lớn: 75 ppm
Trẻ Em và Trẻ Sơ Sinh/Trẻ Tập 
Đi: 40 ppm

Có thể trích xuất: 0,05 ppm 
Tổng: 5 ppm

Các hợp chất của cađimi 
được sử dụng làm sắc tố 
(nhất là sắc tố đỏ, cam, vàng 
và xanh lá); làm chất ổn định 
cho PVC; và trong phân bón, 
biocide và sơn.
Bản cập nhật tiếp theo sẽ 
giảm tổng giới hạn xuống 
40 ppm đối với tất cả.

Chuẩn bị mẫu: Có thể trích xuất:
Hàng dệt: EN ISO 105-E04:2013
Da: DIN EN ISO 17072-1:2014
Tổng: Tiêu hủy vi ba với 
H2O2/HNO3
Số đo: EN ISO 17294-2:2014

7440-47-3 Crôm (Cr)

Có thể trích xuất đối với hàng 
dệt may: 1 ppm
Giày dép da cho Trẻ Sơ Sinh/
Trẻ Tập Đi: 60 ppm

Có thể trích xuất: 0,5 ppm

Các hợp chất của crôm có 
thể được sử dụng làm phụ 
gia nhuộm, chất cố định 
thuốc nhuộm, hậu xử lý bền 
màu, thuốc nhuộm len, tơ và 
polyamide (nhất là các tông 
màu đậm) và thuộc da.

Chuẩn bị mẫu:  
EN ISO 105-E04:2013
Số đo:  
EN ISO 17294-2:2014

18540-29-9 Kiểm Tra Sàng Lọc Crôm VI

Các sản phẩm da tự nhiên 
và da bọc
Kiểm tra sàng lọc tổng crôm 
đối với Cr V 

Chỉ đối với mức sàng lọc; 
nếu tổng Cr được phát hiện 
là > 3 ppm, phân tích đối 
với Cr(VI)

Mặc dù thường liên quan 
đến thuộc da, Crôm VI cũng 
có thể được sử dụng trong 
nhuộm len sau quy trình 
crôm hóa.

Chuẩn bị mẫu:
Hàng dệt: EN ISO 105-E04:2013
EN 17075-1:2015
Số đo:
Hàng dệt: EN ISO 17294-2
Da: EN 17075-1:2015
Kiểm tra hóa già được sử 
dụng tùy quyết định của 
thương hiệu.
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Kim loại, tiếp theo

18540-29-9 Crôm VI
Da: 3 ppm
Hàng đan cho Trẻ Sơ Sinh/ 
Trẻ Tập Đi: 0,5 ppm

Da: 3 ppm
Hàng đan: 0,5 ppm

Mặc dù thường liên quan 
đến thuộc da, Crôm VI cũng 
có thể được sử dụng trong 
nhuộm len sau quy trình 
crôm hóa.

Chuẩn bị mẫu:
Hàng dệt: EN ISO 105-E04:2013
EN 17075-1:2015
Số đo:
Hàng dệt: EN ISO 17294-2
Da: EN 17075-1:2015
Kiểm tra hóa già được sử 
dụng tùy quyết định của 
thương hiệu.

7440-48-4 Cobalt (Co) Có thể trích xuất: 1 ppm 0,1 ppm

Cobalt và các hợp chất của 
nó có thể được sử dụng 
trong hợp kim, sắc tố, thuốc 
nhuộm, và sản xuất nút nhựa.

Chuẩn bị mẫu: EN ISO 105-
E04:2013
Số đo: EN ISO 17294-2

7440-50-8 Đồng (Cu) Có thể trích xuất: 25 ppm 2,5 ppm

Đồng và các hợp chất của nó 
có thể được tìm thấy trong hợp 
kim và sắc tố, và trong hàng 
dệt như chất kháng vi sinh.

Chuẩn bị mẫu: EN ISO 105-
E04:2013
Số đo: EN ISO 17294-2:2014

7439-92-1 Chì (Pb)

Có thể trích xuất:
Người Lớn và Trẻ Em: 1 ppm 
Trẻ Sơ Sinh/Trẻ Tập Đi: 0,2 ppm 
Tổng: 90 ppm

Chì trong lớp phủ bề mặt: 
90 ppm
Bao gồm các sản phẩm dành 
cho trẻ em (lên đến 12 tuổi) 

Có thể trích xuất: 0,1 ppm
Tổng: 50 ppm

Có thể liên quan đến nhựa, 
sơn, mực, sắc tố và lớp phủ 
bề mặt.

Chuẩn bị mẫu:
Có thể trích xuất: 
EN ISO 105-E04:2013
Tổng: Tiêu hủy vi ba với  
H202/HNO3
Chì trong sơn và lớp phủ bề mặt: 
CPSIA Mục 101 16 CFR 1303
Số đo: EN ISO 17294-2:2014

7439-97-6 Thủy ngân (Hg)
Có thể trích xuất: 0,02 ppm
Tổng: 0,5 ppm

Có thể trích xuất: 0,005 ppm 
Tổng: 0,1 ppm

Các hợp chất của thủy ngân 
có thể hiện diện trong thuốc 
diệt côn trùng và như tạp 
chất trong sút ăn da (NaOH). 
Chúng cũng có thể được sử 
dụng trong sơn.

Chuẩn bị mẫu:
Có thể trích xuất: EN ISO  
105-E04:2013
Tổng: Tiêu hủy vi ba với  
H202/HNO3
Số đo: EN ISO 17294-2:2014
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Kim loại, tiếp theo

7440-02-0 Nickel (Ni) Có thể trích xuất: 1 ppm 0,1 ppm

Nickel và các hợp chất của nó 
có thể được sử dụng cho các 
hợp kim mạ và cải thiện khả 
năng chống mòn và độ cứng 
của hợp kim. Chúng cũng có 
thể xuất hiện như tạp chất 
trong các sắc tố và hợp kim.

Chuẩn bị mẫu:
Hàng dệt: EN ISO 105-E04:2013
Các bộ phận kim loại:
EN 12472:2005+ A1:2009
Số đo:
Hàng dệt: EN ISO 17294-2:2014

7440-02-2 Nickel (Ni) Giải Phóng

Đối với các vật kim loại có tiếp 
xúc trực tiếp hoặc trong thời 
gian dài với da:
0,5 µg/cm²/tuần
Bộ phận xiên: 0,2 µg/cm² 
mỗi tuần
Gọng kính: 
0,76 μg/cm² mỗi tuần

0,20 µg/cm²/tuần

Các bộ phận kim loại:
EN: 1811 + A1:2015
Gọng kính:
EN 16128:2015 

7782-49-2 Selen (Se) Có thể trích xuất: 500 ppm 50 ppm
Có thể tìm thấy trong vải 
tổng hợp, sơn, mực, nhựa và 
đồ trang trí kim loại.

Chuẩn bị mẫu:
EN ISO 105-E04:2013
Số đo:
EN ISO 17294-2:2014

7440-31-5 Sàng Lọc Thiếc (tất cả vật liệu)
Thiếc 0,1 mg/kg
Nếu Thiếc > 0,1 mg/kg, 
cần phân tích organotin

0,1 ppm
Có thể tìm thấy trong các vật 
kim loại, lợp phủ, polymer, 
sơn và keo dính.

Chuẩn bị mẫu:
Có thể trích xuất
Hàng dệt: 
EN ISO 105-E04:2013
Số đo:
EN ISO 17294-2:2014
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Monomer

100-42-5 Styrene 500 ppm 50 ppm

Styrene là chất tiền thân cho 
phản ứng polymer hóa và 
có thể hiện diện trong nhiều 
styrene-copolymer khác nhau 
như nút plastic.

120ºC đối với GC-MS trích 
xuất dung môi khoảng trống 
trong một giờ; trích xuất 
methanol ở 60 độ

N-Nitrosamines

62-75-9 N-nitrosodimethylamine (NDMA)

0,5 ppm mỗi 0,5 ppm mỗi
Có thể được hình thành như 
phụ phẩm trong sản xuất 
cao su.

GB/T 24153-2009: xác định 
dùng GC/MS hoặc LC/MS

55-18-5 N-nitrosodiethylamine (NDEA)

621-64-7 N-nitrosodipropylamine (NDPA)

924-16-3 N-nitrosodibutylamine (NDBA)

100-75-4 N-nitrosopiperidine (NPIP)

930-55-2 N-nitrosopyrrolidine (NPYR)

59-89-2 N-nitrosomorpholine (NMOR)

614-00-6 N-nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA)

612-64-6 N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA)

Các Hợp Chất Organotin 

Xem thêm Sàng Lọc Thiếc ở phần Kim Loại

Khác nhau Dibutyltin (DBT) 1 ppm

0,1 ppm mỗi

Loại hóa chất kết hợp Thiếc và 
Hữu Cơ chẳng hạn như nhóm 
butyl và phenyl. Các organotin 
chủ yếu được tìm thấy trong môi 
trường như chất chống gỉ trong 
sơn hàng hải, nhưng chúng 
cũng có thể được sử dụng làm 
biocide (ví dụ chất kháng khuẩn), 
chất xúc tác trong sản xuất nhựa 
và keo dán, và chất ổn định nhiệt 
trong nhựa/cao su. Trong hàng 
dệt may và quần áo, organotin 
được liên kết với nhựa/cao su, 
mực, sơn, chất làm bóng kim 
loại, sản phẩm polyurethane 
và vật liệu truyền nhiệt.

CEN ISO/TS 16179:2012

Khác nhau Dioctyltin (DOT)

1 ppm = Đạt
>1-50 ppm = Phạm vi cảnh 
báo; cần theo dõi
>50 ppm = Không được vận 
chuyển

Khác nhau Monobutyltin (MBT) 1 ppm

Khác nhau Tributyltin (TBT)
0,5 ppm mỗi

Khác nhau Triphenyltin (TPhT)

Khác nhau Tất cả các hợp chất Organotin thay thế 3 khác 1 ppm mỗi
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Ortho-phenylphenol

90-43-7 Ortho-phenylphenol (OPP) 1.000 ppm  100 ppm

OPP có thể được sử dụng 
vì nó có tính chất bảo quản 
trong da hoặc như chất mang 
trong quy trình nhuộm.

Chuẩn Bị Mẫu:
§64 BVL B 82.02.08
Số đo:
GC-MS, LC-MS để xác nhận

Các Chất Làm Cạn Kiệt Ozone

Khác nhau Xem Quy Định (EC) Số 1005/2009 để biết danh sách hoàn chỉnh.  Bị cấm  Khác nhau Các chất làm cạn kiệt ozone 
bị cấm sử dụng.

Khoảng trống GC/MS, 120°C 
trong 45 phút

Các Hóa Chất Perfluorinate và Polyfluorinate (PFC)

Các hóa chất perfluorinate dùng C8 bị cấm sử dụng trong bất kỳ vật liệu hay sản phẩm nào của Nike sau ngày 1 tháng 1, 2015.

2795-39-3 Perfluorooctane Sulfonate (PFOS)

Tất cả vật liệu có hoàn thiện 
chống nước được áp dụng: 
1 µg/m2 mỗi

1 µg/m2 mỗi

PFOA và PFOS có thể hiện 
diện như các phụ phẩm 
không mong muốn trong 
các chất chống nước, dầu 
và ố chuỗi dài trong thương 
mại. PFOA cũng có thể được 
sử dụng trong polymer như 
polytetrafluoroethylene 
(PTFE)

CEN/TS 15968:2014

3825-26-1 Axit Perfluorooctanoic (PFOA) và các muối và ester của nó

Thuốc Diệt Côn Trùng, Nông Nghiệp

Khác nhau Tham khảo danh sách các thuốc diệt côn trùng trong Phụ Lục 
A của AFIRM RSL. http://afirm-group.com/afirm-rsl/ 0,5 ppm mỗi  Khác nhau Có thể tìm thấy trong sợi tự 

nhiên, chủ yếu là cotton.

ISO 15913/DIN 38407 F2
hoặc EPA 8081/EPA 8151A 
hoặc BVL L 00.00-34:2010-09

NIKE RSL, TIẾP THEO
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Phthalate

28553-12-0 Di-Iso-nonylphthalate (DINP)

500 ppm mỗi
Tổng: 1.000 ppm

50 ppm mỗi

Ester của axit Ortho-phthalic 
(Phthalate) là một loại hợp 
chất hữu cơ thường được 
thêm vào nhựa để tăng độ 
dẻo. Đôi khi chúng được sử 
dụng để tạo điều kiện đúc 
nhựa bằng cách giảm nhiệt 
độ nóng chảy của nó.
Phthalate có thể được tìm 
thấy trong:

•  Các bộ phận nhựa dẻo 
(ví dụ PVC)

•  Vữa in
•  Keo dính
•  Nút nhựa
•  Ống bọc nhựa
•  Lớp phủ polymer

Các Phthalate trong danh 
sách là các chất thường được 
sử dụng nhất trong các khối 
ngành. Tìm hiểu thêm thông 
tin về Phthalate bị hạn chế 
bởi quy định của luật pháp 
trong danh sách REACH SVHC, 
danh sách này được cập nhật 
thường xuyên.

Chuẩn bị mẫu: 
CPSC-CH-C1001-09-3
Số đo: 
Hàng dệt: GC-MS, 
EN ISO 14389:2014
Da: GC-MS

117-84-0 Di-n-octylphthalate (DNOP)

117-81-7 Di(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP)

26761-40-0 Diisodecylphthalate (DIDP)

85-68-7 Butylbenzylphthalate (BBP)

84-74-2 Dibutylphthalate (DBP)

84-69-5 Diisobutylphthalate (DIBP)

68515-42-4 Di(C7-C11 alkyl) phthalate (DHNUP), thẳng + rẽ nhánh

71888-89-6 Di(C6-C8 alkyl) phthalate (DIHP), rẽ nhánh, giàu C7

117-82-8 Di(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP)

84-75-3 Di-n-hexylphthalate (DnHP)

84-66-2 Diethylphthalate (DEP)

605-50-5 Diisopentylphthalate (DIPP)

776297-69-9 n-Pentylisopentylphthalate (NPIPP)

131-18-0 Di-n-pentylphthalate (DPP)

68515-50-4 Dihexylphthalate, rẽ nhánh + thẳng

131-11-3 Dimethylphthalate (DMP)

84777-06-0 Axit 1,2-Benzenedicarboxylic, dipentylester, rẽ nhánh + thẳng

NIKE RSL, TIẾP THEONIKE RSL, TIẾP THEO
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Hydrocarbon Thơm Đa Vòng (PAH)

83-32-9 Acenaphtene

Không hạn 
chế riêng

Tổng: 10 ppm 0,2 ppm mỗi

PAH là các thành phần tự nhiên 
của dầu thô và là cặn thường 
gặp từ quy trình lọc dầu. PAH 
có mùi đặc trưng tương tự như 
mùi lốp xe hoặc nhựa đường. 
Cặn dầu chứa PAH được thêm 
vào cao su và nhựa như chất 
làm mềm hoặc chất làm giãn 
và có thể được tìm thấy trong 
cao su, nhựa, sơn mài và lớp 
phủ. PAH thường được tìm 
thấy ở đế ngoài của giày dép 
và trong vữa tin với in lụa. PAH 
có thể hiện diện như tạp chất 
trong Bột Đen (Carbon Black). 
Chúng cũng có thể được hình 
thành từ phản ứng phân hủy 
nhiệt của các vật liệu tái chế 
trong quá trình tái xử lý
** Naphthalene: Các chất 

phân tán cho thuốc nhuộm 
có thể chứa hàm lượng cao 
Naphthalene còn lại do sử 
dụng các chất dẫn xuất chất 
lượng thấp của Naphthalene 
(ví dụ các sản phẩm ngưng 
tụ Naphthalene Sulphonate 
Formaldehyde chất lượng 
thấp).

AFPS GS 2014

208-96-8 Acenaphthylene

120-12-7 Anthracene

191-24-2 Benzo(g,h,i)perylene

86-73-7 Fluorene

206-44-0 Fluoranthene

193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)pyrene

91-20-3 Naphthalene**

85-01-8 Phenanthrene

129-00-0 Pyrene

56-55-3 Benzo(a)anthracene

1 ppm mỗi

50-32-8 Benzo(a)pyrene

205-99-2 Benzo(b)fluoranthene

192-97-2 Benzo[e]pyrene

205-82-3 Benzo[j]fluoranthene

207-08-9 Benzo(k)fluoranthene

218-01-9 Chrysene

53-70-3 Dibenzo(a,h)anthracene

NIKE RSL, TIẾP THEO
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong 
Phòng Thí Nghiệm)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Các Hóa Chất Hữu Cơ Bay Hơi (VOC)

71-43-2 Benzene 5 ppm 1 ppm

Các VOC này không được sử 
dụng trong các chế phẩm 
hóa chất phụ trong dệt may. 
Chúng cũng liên quan đến 
các quy trình dùng dung 
môi chẳng hạn như lớp 
phủ và keo dán/keo kính 
Polyurethane dùng dung môi. 
Chúng không được sử dụng 
cho bất kỳ hình thức vệ sinh 
cơ sở hay vệ sinh tại chỗ nào.

Đối với sàng lọc VOC chung: 
Khoảng trống GC/MS 120 °C, 
45 phút. 
Trừ DMAC: DIN CEN ISO/ 
TS 16189:2013

56-23-5 Carbon tetrachloride

Tổng: 1.000 ppm 20 ppm mỗi

67-66-3 Chloroform

107-06-2 1,2-Dichloroethane

75-35-4 1,1-Dichloroethylene

127-19-5 Dimethylacetamide (DMAC)

76-01-7 Pentachloroethane

630-20-6 1,1,1,2- Tetrachloroethane

79-34-5 1,1,2,2- Tetrachloroethane

127-18-4 Tetrachloroethylene (PER)

108-88-3 Toluene

71-55-6 1,1,1- Trichloroethane

79-00-5 1,1,2- Trichloroethane

79-01-6 Trichloroethylene

1330-20-7 Xylene (meta-, ortho-, para-)

NIKE RSL, TIẾP THEO
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CÁC HẠN CHẾ HÓA CHẤT VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA RIÊNG NIKE

Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo (Dành Cho 
Phòng Thí Nghiệm Sử Dụng)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Các Giới Hạn hoặc Hạn Chế Khác

Không có pH Tất cả sản phẩm:
Nguyên Liệu Dệt May 4.0 – 7.5 4,0 – 7,5

pH là một thuộc tính nguyên 
liệu, không phải là hóa chất 
thêm vào.

AATCC 81
GB/T7573-2009 

9002-86-2 Polyvinyl-chloride (PVC) Bị cấm sử dụng trong tất cả sản 
phẩm và tất cả nguyên vật liệu.

Do tính phức tạp của phân 
tích, Nike đặt ra giới hạn phát 
hiện là 10%.

Các sản phẩm nhựa, nhựa 
dẻo, mực in lụa.

Hai kỹ thuật kiểm tra để xác 
nhận:
Kiểm Tra Beilstein* Kiểm tra 
đốt cháy xem có hiện diện clo 
hay không.

Phân Tích Hồng Ngoại* Đo 
quang phổ (IR) có hoặc không 
có trích xuất dung môi.

Kết quả dương tính đối với 
cả hai kỹ thuật kiểm tra cho 
biết PVC.

* Các phương pháp kiểm tra 
PVC mang tính định tính, do 
đó giới hạn 10% là độ nhạy 
ước tính.

Amiăng

77536-66-4 Actinolite 

Không phát hiện. Không áp dụng, chỉ kiểm 
tra hiện diện/khiếm diện. Không sử dụng có chủ đích.

Kiểm tra dưới kính hiển vi; độ 
phóng đại tối thiểu 1-250, có 
gắn bộ lọc sáng phân cực; tỉ 
lệ chiều dài sợi / đường kính 
ít nhất là 3:1.

12172-73-5 Amosite 

77536-67-5 Anthrophyllite

12001-29-5 Chrysotile 

12001-28-4 Crocidolite

77536-68-6 Tremolite
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo (Dành Cho 
Phòng Thí Nghiệm Sử Dụng)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Dioxin và Furan

40321-76-4 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin
Nhóm 1 

Tổng Nhóm 1: 
1 μg/kg

0,1 μg/kg mỗi đồng loại 
(Dioxin hoặc Furan)

Không được sử dụng có chủ 
đích trong sản xuất Quần Áo 
hoặc Giày Dép.

USEPA 8290

57117-31-4 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran

51207-31-9 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran

1746-01-6 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin

70648-26-9 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran

Nhóm 2 

Tổng các Nhóm 1 và 2:
5 μg/kg

39227-28-6 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin

57117-44-9 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran

57653-85-7 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin

72918-21-9 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran

19408-74-3 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin

57117-41-6 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran

60851-34-5 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran

39001-02-0 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzofuran

Nhóm 3

Tổng các Nhóm 1, 2 và 3: 
100 μg/kg

3268-87-9 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo-p-dioxin

67562-39-4 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran

35822-46-9 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin

55673-89-7 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran

109333-34-8 1,2,3,7,8-Pentabromodibenzo-p-dioxin
Nhóm 4

Tổng Nhóm 4:
1 μg/kg

131166-92-2 2,3,4,7,8-Pentabromdibenzofuran

67733-57-7 2,3,7,8-Tetrabromodibenzofuran

50585-41-6 2,3,7,8-Tetrabromodibenzo-p-dioxin

110999-44-5 1,2,3,4,7,8-Hexabromodibenzo-p-dioxin
Nhóm 5

Tổng các Nhóm 4 và 5: 
5 μg/kg

110999-45-6 1,2,3,6,7,8-Hexabromodibenzo-p-dioxin

110999-46-7 1,2,3,7,8,9-Hexabromodibenzo-p-dioxin

107555-93-1 1,2,3,7,8-Pentabromodibenzofuran

CÁC HẠN CHẾ HÓA CHẤT VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA RIÊNG NIKE, TIẾP THEO
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN RSL CỦA NIKE

28  PHẠM VI
 CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN MẪU
29 BẢNG KIỂM TRA NGUYÊN VẬT LIỆU
32 HÀNG DỆT: SỢI TỰ NHIÊN, TỔNG HỢP HOẶC KẾT HỢP
33 DA VÀ DA TỔNG HỢP
34 PLASTIC, THERMOPLASTIC VÀ POLYMER: EVA, PU, 

PLASTIC CỨNG, LÁ DẺO, BỌT XỐP VÀ CAO SU
36 MỰC, SƠN VÀ CHẤT DÍNH
 MỰC IN LỤA, TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ TRANG TRÍ TƯƠNG TỰ
38 IN KỸ THUẬT SỐ VÀ THĂNG HOA
 MỐI HÀN
 CÁC BỘ PHẬN KIM LOẠI
 KHÁC: KIM CƯƠNG GIẢ, SEQUIN, V.V.
 CÁC SẢN PHẨM TẶNG
39 ĐỒ CHƠI, THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỆN, VÀ NGUYỆN VẬT LIỆU 

CÓ TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM QUẢN LÝ KIỂM TRA
 TIẾN HÀNH KIỂM TRA
40 GIẢI QUYẾT THẤT BẠI

Hướng dẫn kiểm tra toàn diện đối với 
tất cả nguyên vật liệu và sản phẩm.
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Phần này chứa hướng dẫn chi tiết về cách chọn mẫu kiểm tra.

• Kiểm tra nguyên vật liệu là bắt buộc.

• Hướng dẫn thực hiện sau đây cho biết thủ tục kiểm tra tối thiểu cần thiết để cung cấp nguyên vật liệu hoặc sản phẩm cho Nike. 

• Tất cả nguyên vật liệu, sản phẩm và thành phẩm phải tuân thủ các giới hạn được mô tả chi tiết trong Nike RSL. 

PHẠM VI
Tất cả vật liệu, sản phẩm và thành phẩm sản xuất cho Nike, Công Ty Liên Kết của Nike hoặc các sản phẩm của Bên Được Cấp Phép phải 
tuân thủ các yêu cầu trong tài liệu này không trễ hơn 90 ngày kể từ ngày phát hành. Tài liệu này có thể được cập nhật. Nếu các yêu cầu 
có thay đổi, chúng tôi sẽ công bố một ngày có hiệu lực cho phép các nhà cung ứng có thời gian tuân thủ. Luôn có thể tìm thấy phiên 
bản mới nhất của tài liệu này tại www.nikeincchemistry.com/restricted-substance-list.

Tất cả mẫu kiểm tra phải được gửi đến các phòng thí nghiệm được Nike cho phép, được liệt kê ở trang 66 và 67. Mỗi nguyên vật liệu sẽ 
được kiểm tra dựa trên Gói Kiểm Tra RSL của Nike đối với nguyên vật liệu đó. 

Mẫu Yêu Cầu Kiểm Tra (TRF) Nike RSL phải kèm theo tất cả mẫu được gửi đến phòng thí nghiệm để đảm bảo rằng quy trình kiểm tra 
và báo cáo đáp ứng các tiêu chuẩn của Nike và để lấy giá đặc biệt mà chúng tôi đã thương lượng thay mặt cho các nhà cung ứng của 
chúng tôi. Dữ liệu từ các phòng thí nghiệm không có trong Danh Sách Phòng Thí Nghiệm được Nike phê duyệt sẽ không được chấp 
nhận làm bằng chứng tuân thủ. Tải phiên bản TRF hiện hành tại www.nikeincchemistry.com.

CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN MẪU
Các mẫu kiểm tra được chọn dựa trên loại, độ dày, màu sắc và/hoặc kiểu nguyên vật liệu. Trong một số trường hợp, hai nguyên vật liệu 
có thể được chọn dùng cùng các tiêu chí nhưng được kiểm tra khác nhau một khi chúng được đưa đến phòng thí nghiệm. Ví dụ như, da 
tự nhiên và da tổng hợp đều được chọn dựa trên độ dày, xử lý bề mặt và màu sắc, nhưng quy trình kiểm tra trong phòng thí nghiệm là 
khác nhau đối với hai nguyên vật liệu này vì đặc điểm hóa học cơ bản của chúng là khác nhau. 

Chúng tôi liệt kê hai hình thức kiểm tra trong Bảng Kiểm Tra Nguyên Vật Liệu ở trang 29:

• Kiểm tra chính. Hóa chất bị hạn chế bởi luật pháp hoặc các yêu cầu của Nike VÀ hóa chất trước đây đã được sử dụng trong quy 
trình sản xuất đối với loại nguyên vật liệu đó. Khi một nguyên vật liệu được nộp để kiểm tra, bất kỳ hóa chất nào được liệt kê là 
kiểm tra "Chính" trong Bảng Kiểm Tra Nguyên Vật Liệu sẽ được tự động kiểm tra bởi phòng thí nghiệm kiểm tra RSL. 

• Kiểm tra phụ. Hóa chất bị hạn chế bởi luật pháp hoặc các yêu cầu của Nike, nhưng ít có khả năng được tìm thấy và không được 
sử dụng trong sản xuất loại nguyên vật liệu đó theo cách truyền thống. Các hạng mục yêu cầu kiểm tra "Phụ" phải được kiểm tra 
ngẫu nhiên để đảm bảo tuân thủ.

Lưu ý: Các phòng thí nghiệm không tự động kiểm tra các hóa chất được liệt kê là Phụ trong Bảng Kiểm Tra Nguyên Vật Liệu; các 
thủ tục kiểm tra hóa chất này phải được yêu cầu trên Mẫu Yêu Cầu Kiểm Tra.

Bất kể liệu thủ tục kiểm tra được ghi là Chính hay Phụ, mọi nguyên vật liệu, sản phẩm và thành phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong RSL. 

Bảng Kiểm Tra Nguyên Vật Liệu cho biết cần Kiểm Tra Chính hay Kiểm Tra Phụ đối với từng ngoại nguyên vật liệu. Có thể tìm thấy hướng dẫn 
cụ thể về cách chọn mẫu kiểm tra đối với các loại nguyên vật liệu cụ thể trong các trang sau đây. Vui lòng tham khảo Bảng 1 ở trang 6 để biết 
mô tả về nhóm tuổi và kích cỡ nếu cần.

NIKE RSL IMPLEMENTATION  
GUIDANCE 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
RSL CỦA NIKE 
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Các Hóa Chất Hạn 
Chế Sử Dụng

Sợi Tự 
Nhiên

Vải Tổng 
Hợp
Nylon, PET

Kết Hợp 
Sợi Tự 
Nhiên và 
Tổng Hợp

Da Tổng Hợp, 
Thermoplastic, 
Polymer
EVA, PU, Plastic 
Cứng, TPU, Bọt Xốp 
và Cao Su

Da Tự 
Nhiên

Da Bọc Mục, 
Sơn, Chất 
Truyền 
Nhiệt
Mực In Lụa

Keo dính Gạt Phẳng 
In Lụa

In Thăng Hoa, 
In Kỹ Thuật Số

Các Hạng 
Mục Kim 
Loại

Khác
Kim cương 
giả, sequin, 
v.v.

Acetophenone và 
2-Phenyl-2-Propanol S-5

Alkylphenol Ethoxylate
(NPEO, OPEO)

C C C C C C C C C C

Alkylphenol 
(NP, OP)

S S S S S S S S S S

Amiăng S S S

Azo-amines C-8 S C-8 S C-8 C-8 C-1, C-8 C-8

Bisphenol-A S-6

Paraffin Chlorinate S S

Chlorophenol S S S S

Các Chất Mang 
Chlororganic

S S

Dimethylformamide S

Dimethylfumarate S S

Dioxin và Furan Bị cấm

Thuốc Nhuộm (Axit, 
Bazơ, Trực Tiếp, Khác)

S S S S S

Thuốc Nhuộm (Phân Tán) C-8 C-8 S C-8

BẢNG KIỂM TRA NGUYÊN VẬT LIỆU
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BẢNG KIỂM TRA NGUYÊN VẬT LIỆU, TIẾP THEO

Các Hóa Chất Hạn 
Chế Sử Dụng

Sợi Tự 
Nhiên

Vải Tổng 
Hợp
Nylon, PET

Kết Hợp 
Sợi Tự 
Nhiên và 
Tổng Hợp

Da Tổng Hợp, 
Thermoplastic, 
Polymer
EVA, PU, Plastic 
Cứng, TPU, Bọt Xốp 
và Cao Su

Da Tự 
Nhiên

Da Bọc Mục, 
Sơn, Chất 
Truyền 
Nhiệt
Mực In Lụa

Keo dính Gạt Phẳng 
In Lụa

In Thăng Hoa, 
In Kỹ Thuật Số

Các Hạng 
Mục Kim 
Loại

Khác
Kim cương 
giả, sequin, 
v.v.

Thuốc Nhuộm 
(Xanh Nước Biển)

S S S S S S S S

Các Chất Làm 
Chậm Cháy

S S S S

Khí Nhà Kính 
Fluorinate

Bị cấm

Formaldehyde C C C C C C C C C C C-3

Kim Loại (Crôm VI) C-4 C-4

Kim Loại (Có Thể 
Trích Xuất)

C C C

Kim Loại (Nickel Giải 
Phóng)

C C-3

Kim Loại (Tổng) S S S C C C C C C C C-3

Monomer S-7 S-7

N-Nitrosamines S

Các Hợp Chất Organotin S-2 S-2 S-2 C-2 C-2 C-2 C-2 C-2 C-2

Ortho-phenylphenol S S

Các Chất Làm Cạn Ôzôn Bị cấm

Thuốc Diệt Côn 
Trùng, Nông Nghiệp

S S
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Các Hóa Chất Hạn 
Chế Sử Dụng

Sợi Tự 
Nhiên

Vải Tổng 
Hợp
Nylon, PET

Kết Hợp 
Sợi Tự 
Nhiên và 
Tổng Hợp

Da Tổng Hợp, 
Thermoplastic, 
Polymer
EVA, PU, Plastic 
Cứng, TPU, Bọt Xốp 
và Cao Su

Da Tự 
Nhiên

Da Bọc Mục, 
Sơn, Chất 
Truyền 
Nhiệt
Mực In Lụa

Keo dính Gạt Phẳng 
In Lụa

In Thăng Hoa, 
In Kỹ Thuật Số

Các Hạng 
Mục Kim 
Loại

Khác
Kim cương 
giả, sequin, 
v.v.

Các Hóa Chất 
Perfluorinate và 
Polyfluorinate

Kiểm tra Chính PFOA và PFOS đối với nguyên vật liệu có hoàn thiện chống nước

pH S S S

Phthalate C C C C C C C-3

Hydrocarbon Thơm 
Đa Vòng (PAH)

S S

Polyvinyl-chloride 
(PVC)

C C C C C C C-3

Các Hóa Chất Hữu 
Cơ Bay Hơi (VOC)

S S S

BẢNG KIỂM TRA NGUYÊN VẬT LIỆU, TIẾP THEO

C = Kiểm Tra Chính

C-1 = Chỉ đối với mực in lụa C-4 = Nếu tổng Cr sàng lọc là >3 mg/kg, phân tích đối với Cr(VI)

C-2 = Nếu Thiếc trong mẫu >0,1 mg/kg C-8 = Kiểm tra thuốc nhuộm không phải là kiểm tra Chính đối với nguyên vật liệu dệt 
may màu trắng; chỉ kiểm tra Phụ

C-3 = Kiểm tra chính khác nhau tùy vào loại nguyên vật liệu; tham khảo ý kiến 
của phòng thí nghiệm hoặc đội ngũ Nike RSL

S = Kiểm Tra Phụ
S-2 = Nếu Thiếc trong mẫu >0,1 mg/kg S-6 = Chỉ đối với các sản phẩm có tiếp xúc với thực phẩm hoặc miệng

S-5 = Chỉ đối với bọt xốp EVA S-7 = Styrene trong vật liệu ABS

Lưu ý: Các gói kiểm tra bổ sung dành cho các sản phẩm chứa nhiều loại nguyên vật liệu, chẳng hạn như vải dệt có thể chứa sợi tổng hợp, sợi tự nhiên, chỉ kim loại và keo dính. Các gói này có trên Mẫu Yêu 
Cầu Kiểm Tra và chỉ được sử dụng trong các trường hợp rất cụ thể. 



Nike, Inc., Danh Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng & Hướng Dẫn về Hóa Chất Bền Vững Ngày phát hành: 18 tháng 1, 2017

32

HÀNG DỆT: SỢI TỰ NHIÊN, TỔNG HỢP HOẶC KẾT HỢP 
Nike RSL định nghĩa các sản phẩm hàng dệt riêng như một sự kết hợp của:

• Nguyên vật liệu

• Màu sắc 

Ngoài ra, mỗi loại hàng dệt (thành phần tự nhiên, tổng hợp hoặc kết hợp) và hoàn thiện hóa học được xem là một nguyên vật liệu riêng. Ví 
dụ như, 100% cotton, 100% polyester, 60/40 cotton/poly, 50/50 cotton/poly, v.v. đều là riêng và sẽ được kiểm tra định kỳ và/hoặc ngẫu nhiên.

Đối với mỗi mùa, các nhà cung ứng phải kiểm tra 5% tất cả sợi tự nhiên, tổng hợp và kết hợp, hoặc nguyên vật liệu gồm có các sợi này, 
trên cơ sở các cách kết hợp nguyên vật liệu/màu sắc riêng, chọn các nguyên vật liệu nào có khối lượng sản xuất cao nhất. Ví dụ như, 
một nhà cung ứng sản xuất 100 cách kết hợp nguyên vật liệu/màu sắc riêng trong một mùa phải kiểm tra năm cách kết hợp nguyên 
vật liệu/màu sắc riêng hàng đầu của họ theo khối lượng sản xuất. Hướng dẫn kiểm tra này được tóm tắt trong Hình 1 và Bảng 2.

Lưu ý:  Đối với bất kỳ giá trị đã tính nào, kết quả phải được làm tròn lên đến số nguyên cao nhất; ví dụ như, 45 cách kết hợp nguyên 
vật liệu/màu sắc x 5% = 2,25, yêu cầu ba kỹ thuật kiểm tra tổng (không phải là hai).

Trong trường hợp không thể xếp hạng theo khối lượng sản xuất mùa hiện tại, hãy tính số nguyên vật liệu từ mùa trước và sử dụng giá trị đó làm 
cơ sở cho mùa hiện tại. Tập trung kiểm tra các nguyên vật liệu có khối lượng cao hơn chưa đạt kết quả kiểm tra RSL trong năm lịch trước đó.

Để biết hướng dẫn về các sản phẩm được sản xuất từ nông trại đến thành phẩm mà không có giai đoạn nguyên vật liệu, hãy liên hệ với 
RSLSupport@nike.com. 

Hàng dệt

Kiểm Tra Định Kỳ
Tất cả nguyên vật liệu Quần Áo, Giày Dép và Thiết Bị 
và tất cả vải denim. Chọn nguyên vật liệu ở 5% tổng 
số kết hợp nguyên vật liệu/màu sắc riêng theo mùa. 

Kiểm Tra Ngẫu Nhiên
Các nhà cung ứng và các nhà máy cũng phải kiểm tra 
ngẫu nhiên đối với nguyên vật liệu Quần Áo, Giày Dép 
và Thiết Bị ở bất kỳ màu nào.

Lưu Ý Về Denim
Nguyên vật liệu denim phải được kiểm 
tra sau bất kỳ quy trình xử lý quần áo nào, 
bao gồm nhưng không giới hạn ở nhuộm 
quá mức, đánh bóng và rửa axit. Quy 
trình kiểm tra này có thể được thực hiện 
trên các mẫu tiêu biểu cho nguyên vật 
liệu sẵn sàng đưa vào sản xuất.

Sợi tự nhiên, tổng hợp hoặc kết hợp có tiếp 
xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với da.

HÌNH 1. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀNG DỆT:
SỢI TỰ NHIÊN, TỔNG HỢP VÀ KẾT HỢP

BẢNG 2. TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG MẪU KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀNG DỆT

Xác Định Nguyên Vật Liệu Thước Anh Tổng Số Kết 
Hợp Màu Sắc

Kiểm Tra 
Nguyên Vật 
Liệu Này?

Tổng Số Kiểm 
Tra Cần Thiết

Sự kết hợp nguyên vật liệu/màu sắc riêng 1 50.000

100

Có

Nhà cung ứng sản xuất 
100 cách kết hợp nguyên 
vật liệu/màu sắc riêng, 
như được cho biết trong 
cột Xác Định Nguyên 
Vật Liệu

Yêu Cầu Kiểm Tra 5% =

Năm (5) Kiểm Tra Tổng

Chọn năm nguyên vật 
liệu hàng đầu theo khối 
lượng sản xuất, như được 
cho biết trong cột Thước 
Anh

Sự kết hợp nguyên vật liệu/màu sắc riêng 2 25.000 Có

Sự kết hợp nguyên vật liệu/màu sắc riêng 3 40.000 Có

Sự kết hợp nguyên vật liệu/màu sắc riêng 4 15.000 Có

Sự kết hợp nguyên vật liệu/màu sắc riêng 5 60.000 Có

Sự kết hợp nguyên vật liệu/màu sắc riêng 6 2.200 Không

Sự kết hợp nguyên vật liệu/màu sắc riêng 7 1.000 Không

Nguyên vật liệu 8–100
92 nguyên vật liệu khác nhau

20.000 kết hợp Không

• Kết cấu 

• Sợi dọc hoặc sợi ngang

• Địa điểm nhà cung ứng (nhà cung 
ứng nguyên vật liệu)

NIKE RSL IMPLEMENTATION  
GUIDANCE 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
RSL CỦA NIKE 
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DA VÀ DA TỔNG HỢP
Nike RSL định nghĩa da hoặc da tổng hợp là các nguyên vật liệu riêng đối với bất kỳ sự kết hợp nào giữa:

• Màu sắc 

• Độ dày

• Nhà cung ứng (nhà cung ứng nguyên vật liệu)

Một sự khác biệt ở bất kỳ tính chất nào trong số này có nghĩa là da hoặc da tổng hợp đã thay đổi và có thể cần phải kiểm tra. 

Trong các trường hợp trong đó kết cấu hoặc in nổi là sự khác biệt riêng duy nhất (hóa tính, độ dày, màu sắc, v.v. là giống nhau), một thủ 
tục kiểm tra RSL là đủ.

Trẻ Sơ Sinh / Trẻ Tập Đi, Trẻ Nhỏ, Trẻ Lớn
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
• Tất cả nguyên vật liệu Quần Áo, Giày Dép và Thiết Bị ở mọi màu sắc.

KIỂM TRA NGẪU NHIÊN
• Nguyên vật liệu Giày Dép, Quần Áo và Thiết Bị với bất kỳ màu sắc nào 

có thể được kiểm tra ngẫu nhiên vào bất kỳ lúc nào.

Người lớn
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
• Tất cả nguyên vật liệu Giày Dép ở mọi màu sắc.
• Tất cả nguyên vật liệu Quần Áo và Thiết Bị ở các màu có rủi ro cao.

KIỂM TRA NGẪU NHIÊN
• Nguyên vật liệu Giày Dép, Quần Áo và Thiết Bị với bất kỳ màu sắc nào 

có thể được kiểm tra ngẫu nhiên vào bất kỳ lúc nào.

Tất Cả Kích Thước
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
• Tất cả nguyên vật liệu Quần Áo, Giày Dép và Thiết Bị ở các màu có rủi 

ro cao.

KIỂM TRA NGẪU NHIÊN
• Nguyên vật liệu Giày Dép, Quần Áo và Thiết Bị với bất kỳ màu sắc nào 

có thể được kiểm tra ngẫu nhiên vào bất kỳ lúc nào.

Có tiếp xúc trực  
tiếp với da?

Có

Không

Da hoặc Da Tổng Hợp

HÌNH 2. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI 
DA VÀ DA TỔNG HỢP 

Lưu Ý Về Các Màu 
Có Rủi Ro Cao
Tất cả nguyên vật liệu 
có các màu sau đây trong 
mô tả được xem là có rủi 
ro cao

TẤT CẢ KÍCH THƯỚC
• Đen
• Nâu
• Cam*
• Đỏ*
• Bạc*

TRẺ SƠ SINH/TRẺ TẬP ĐI, 
TRẺ NHỎ, TRẺ LỚN
• Xanh dương
• Trắng

* Có thể thay đổi

NIKE RSL IMPLEMENTATION  
GUIDANCE 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
RSL CỦA NIKE 



Nike, Inc., Danh Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng & Hướng Dẫn về Hóa Chất Bền Vững Ngày phát hành: 18 tháng 1, 2017

34

PLASTIC, THERMOPLASTIC VÀ POLYMER: EVA, PU, PLASTIC CỨNG, LÁ DẺO VÀ 
CAO SU
Plastic, Thermoplastic và Polymer cho Quần Áo, Giày Dép và Thiết Bị
Nike xác định plastic, TPU hoặc lá dẻo riêng là sự kết hợp giữa:

• Hóa học nguyên vật liệu
• Màu sắc 
• Độ dày
• Địa điểm nhà cung ứng (nhà cung ứng nguyên vật liệu)

Một sự thay đổi đối với bất kỳ tính chất nào trong số này sẽ xác định một nguyên vật liệu mới cần kiểm tra định kỳ hoặc ngẫu nhiên.

Plastic Dùng Cho Chai Nước, Thiết Bị Bảo Vệ Miệng, Giấy Dán Da và Các Sản Phẩm Liên Quan
Nguyên vật liệu plastic dùng cho chai nước, thiết bị bảo vệ miệng, giấy dán da, v.v. phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn hóa học dành 
riêng cho các sản phẩm đó và mục đích sử dụng và phân phối của chúng. Sử dụng thông tin ở trang 57 để liên hệ với đội ngũ Nike 
Chemistry để biết các yêu cầu RSL chi tiết.

Liên hệ với bộ phận Nike Chemistry để 
biết các yêu cầu RSL chi tiết liên quan đến 
nguyên vật liệu plastic dùng cho chai nước, 
thiết bị bảo vệ miệng, giấy dán da, v.v.

BẢNG 3. XÁC ĐỊNH XEM CÓ CẦN KIỂM TRA DA HAY KHÔNG

Xác Định Nguyên 
Vật Liệu

Màu sắc Xử lý Độ dày Kiểm Tra Nguyên 
Vật Liệu Này?

Nguyên vật liệu 1 Màu có rủi ro cao 1 In nổi 1 Độ dày 1,2 mm Cần kiểm tra

Nguyên vật liệu 1 Màu có rủi ro cao 1 In nổi 2 Độ dày 1,2 mm KHÔNG cần kiểm tra mới

Nguyên vật liệu 2 Màu có rủi ro cao 2 In nổi 1 Độ dày 1,2 mm Cần kiểm tra mới

Nguyên vật liệu 3 Màu có rủi ro cao 1 In nổi 1 Độ dày 1,8 mm Cần kiểm tra mới

Ví dụ về độ dày, màu sắc và hình nổi của da: Bốn nguyên vật liệu có cùng hóa tính (cùng một nhà cung ứng). Sự thay đổi trong ví dụ được 
cho biết bằng màu cam.NIKE RSL IMPLEMENTATION  

GUIDANCE 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
RSL CỦA NIKE 
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HÌNH 3. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI PLASTIC, 
THERMOPLASTIC VÀ POLYMER

Tất Cả Nguyên Vật Liệu 
Tất cả nguyên vật liệu được sử dụng 
trong các sản phẩm có tiếp xúc với thực 
phẩm hoặc da (chẳng hạn như chai 
nước, thiết bị bảo vệ miệng, giấy dán da, 
v.v.) phải đáp ứng các yêu cầu RSL dành 
riêng cho các sản phẩm đó, mục đích sử 
dụng và phân phối của chúng. 

LIÊN HỆ VỚI ĐỘI NGŨ NIKE 
CHEMISTRY ĐỂ BIẾT CÁC YÊU 
CẦU RSL CỤ THỂ.

Tất Cả Nguyên Vật Liệu
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
• Tất cả nguyên vật liệu Quần Áo, Giày Dép và Thiết Bị ở mọi màu sắc.

KIỂM TRA NGẪU NHIÊN
• Nguyên vật liệu Quần Áo, Giày Dép và Thiết Bị với bất kỳ màu sắc nào 

có thể được kiểm tra ngẫu nhiên vào bất kỳ lúc nào.

Tất Cả Nguyên Vật Liệu
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
• Tất cả nguyên vật liệu Quần Áo, Giày Dép và Thiết Bị ở các màu có rủi 

ro cao.
KIỂM TRA NGẪU NHIÊN
• Nguyên vật liệu Quần Áo, Giày Dép và Thiết Bị với bất kỳ màu sắc nào 

có thể được kiểm tra ngẫu nhiên vào bất kỳ lúc nào.

Có tiếp xúc trực  
tiếp với da?

Có

Không

Plastic, 
Thermoplastic 
và Polymer
EVA, PU, Plastic Cứng, 
Lá Dẻo, Bọt Xốp và 
Cao Su

Lưu Ý Về Các Màu 
Có Rủi Ro Cao
Tất cả nguyên vật liệu 
có các màu sau đây trong 
mô tả được xem là có rủi 
ro cao.

TẤT CẢ KÍCH THƯỚC
• Đen
• Nâu
• Cam*
• Đỏ*
• Bạc*

TRẺ SƠ SINH/TRẺ TẬP ĐI, 
TRẺ NHỎ, TRẺ LỚN
• Xanh dương
• Trắng

* Có thể thay đổi

Chai nước, thiết bị  
bảo vệ miệng, v.v.

Có

Không

NIKE RSL IMPLEMENTATION  
GUIDANCE 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
RSL CỦA NIKE 
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MỰC, SƠN VÀ CHẤT DÍNH 
Nike xem mực, sơn và keo dính là có rủi ro cao không tuân thủ RSL. Những nguyên vật liệu này PHẢI được kiểm tra trước khi sản xuất ở trạng 
thái "như đã được ứng dụng"; ví dụ như, mực đã khô, sơn đã khô, v.v.

Tất cả mực, sơn và keo dính phải được kiểm tra hàng năm và nhận kết quả ĐẠT RSL trước khi ứng dụng vào bất kỳ sản phẩm nào. Chúng 
phải được kiểm tra lại mỗi khi có thay đổi đối với công thức hệ màu hoặc hàng năm, dựa trên điều kiện xuất hiện trước. 

Vì các mục đích Nike RSL, hệ màu được định nghĩa là tập hợp các màu, sắc tố cơ sở và tất cả chất phụ gia được sử dụng để trộn màu. 
(Xem Hình 4 ở trang kế.) Một khi hệ màu tuân thủ RSL — tất cả các sắc tố, màu cơ sở và phụ gia cơ sở đã nhận được kết quả ĐẠT RSL — 
không có thay thế bất kỳ thành phần nào có thể được thực hiện nếu không kiểm tra thành phần mới. Để kiểm tra, tất cả các thành phần 
của hệ màu phải ở trạng thái "như đã được ứng dụng". Điều này có nghĩa là các hệ thống mực và sơn phải được làm khô sau khi thực 
hiện các phương pháp làm khô bình thường như được sử dụng trong sản xuất trước khi gửi đến phòng thí nghiệm kiểm tra. Các phòng 
thí nghiệm không được phép thực hiện các bước làm khô. Nguyên vật liệu phải được để khô ở cùng tốc độ và nhiệt độ như sẽ được sử 
dụng cho sản phẩm cuối cùng. Vật liệu phải được dán lên một bề mặt cho phép cạo hoặc bóc vật liệu: ưu tiên dùng giấy kính hoặc lá 
kim loại. Tham khảo thanh bên trên trang này để biết hướng dẫn cụ thể về cách chuẩn bị các mẫu hệ thống mực để gửi cho phòng thí 
nghiệm. Kiểm tra gạt phẳng cũng là cần thiết, như được đề cập trong phần tiếp theo.

MỰC IN LỤA, TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ TRANG TRÍ TƯƠNG TỰ
Nike xem mực in lụa, trao đổi nhiệt và trang trí tương tự là có rủi ro cao không tuân thủ RSL. Chúng phải được kiểm tra hàng năm và 
nhận kết quả ĐẠT RSL trước khi ứng dụng vào bất kỳ sản phẩm nào. Chúng phải được kiểm tra lại mỗi khi có thay đổi đối với công thức 
hệ màu hoặc hàng năm, dựa trên điều kiện xuất hiện trước.

Kiểm Tra Gạt Phẳng 
Đối với mực in lụa, trao đổi nhiệt và trang trí tương tự, nhà máy phải kiểm tra gạt phẳng ở tỉ lệ 2% theo kiểu (không phải theo màu sắc). 
Các mẫu đã chọn phải in màu đậm hoặc in huỳnh quang. 

Ví dụ: Một nhà máy tạo ra 100 kiểu khác nhau. Nhà máy đó phải kiểm tra 2% kiểu đã sản xuất (100 kiểu x 2% = 2 kiểm tra gạt phẳng). 
Hai kiểu có khối lượng sản xuất cao nhất sẽ được chọn để kiểm tra. Nếu sản xuất hơn 50 kiểu, cần tối thiểu một thủ tục kiểm tra gạt 
phẳng. (Xem Hình 5 ở trang kế để được hướng dẫn.)

CHUẨN BỊ CÁC MẪU MÀU CƠ SỞ ĐỂ GỬI CHO 
PHÒNG THÍ NGHIỆM

Lượng sắc tố trong màu cơ sở phải ở 15%, 
bất kể lượng được sử dụng trong sản xuất 
là bao nhiêu. Chỉ có thể thêm một sắc 
tố. Bất kỳ phụ gia nào sử dụng trong ứng 
dụng cũng phải được thêm vào trước khi 
có quy trình làm khô.

Các sản phẩm mực dùng ngay (RTU) phải 
được gửi theo nguyên trạng, không thay 
đổi công thức. Tất cả các sản phẩm phải 
được làm khô theo cách phù hợp với 
khuyến cáo của hãng sản xuất hoặc điều 
kiện thực tế được sử dụng trong sản xuất. 

Không được gửi mẫu mực tổng hợp (trên 
một sắc tố trong một mẫu màu cơ sở).

NIKE RSL IMPLEMENTATION  
GUIDANCE 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
RSL CỦA NIKE 
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• Chọn 2% kiểu hàng đầu theo khối lượng sản xuất để kiểm tra 
gạt phẳng, xoay vòng cách phối màu. Số kiểu không được gồm 
có mã màu.

 Hình 5. KIỂM TRA GẠT PHẲNG BẮT BUỘC ĐỐI VỚI 2% KIỂU HÀNG ĐẦU THEO KHỐI LƯỢNG SẢN XUẤT

ĐỊNH NGHĨA VỀ KIỂU

 Hình 4. KIỂM TRA MẪU MÀU BẮT BUỘC ĐỐI VỚI TẤT CẢ MỰC, SƠN VÀ SẮC TỐ

Sắc tố + =++
MỘT 
MẪU MÀU 
CƠ SỞ

Chất phụ 
gia

Cơ sở

• 1 kiểu Quần Áo với 3 cách phối màu

• 3 kiểu Quần Áo

• 1 kiểu Thiết Bị với 4 cách phối màu

• 4 kiểu Thiết Bị

ĐỊNH NGHĨA VỀ 2% KIỂU HÀNG ĐẦU THEO KHỐI LƯỢNG SẢN XUẤT

Kiểu Khối Lượng 
Sản Xuất 

Có Cần Kiểm Tra 
Gạt Phẳng Đối 
Với Kiểu Này 
Hay Không?

Kiểu 1 50.000 Có

Kiểu 2 500 Không

Kiểu 3 20.000 Không

Kiểu 4 30.000 Có

Kiểu 5 40.000 Có

Kiểu 6 – 148 400 Không

Trong ví dụ này, một nhà máy sản xuất 148 kiểu:
• 148 kiểu x 2% = 2,96
• 3 kiểu hàng đầu theo khối lượng sản xuất phải 

trải qua quá trình kiểm tra RSL

Sấy Khô & 
Để Khô

• Không được phép kiểm tra mực composite
• TẤT CẢ các mẫu màu cơ sở phải được kiểm tra hàng năm.
• Mỗi mẫu màu cơ sở hoàn chỉnh — bao gồm màu cơ sở, sắc tố và phụ gia — phải trải qua 

quá trình kiểm tra ban đầu trước khi sử dụng trong bất kỳ sản phẩm nào của Nike và nhận 
được kết quả ĐẠT RSL.

• Các mảng màu hoặc kết hợp màu không cần phải kiểm tra lại một khi tất cả mẫu màu cơ 
sở được sử dụng đã nhận được kết quả ĐẠT RSL (trong vòng một năm). 

• Mẫu màu cơ sở phải được kiểm tra lại bất kỳ khi nào một thành phần — màu cơ sở, sắc tố 
và phụ gia — của công thức có thay đổi.
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IN KỸ THUẬT SỐ VÀ THĂNG HOA
Phải kiểm tra các mẫu in kỹ thuật số và in thăng hoa một lần mỗi năm. Phải chuẩn bị mẫu bằng cách in từng màu riêng lẻ trên vải tuân 
thủ RSL tiêu biểu cho nguyên vật liệu sản xuất. Phải áp dụng mẫu với giấy chuyển nhượng sản xuất và trên thiết bị sản xuất. 

Khi nộp mẫu in thăng hoa cho phòng thí nghiệm, vui lòng in riêng từng màu cơ sở trên ba tấm vải cỡ A4.

Ví dụ: Nếu sử dụng 4 màu cơ sở cho in thăng hoa, hãy in 12 tấm cỡ A4, 3 tấm cho mỗi màu cơ sở. 

Đối với in kỹ thuật số, in ít nhất 10 gram mực cho mỗi màu cơ sở. Phải nộp mẫu in để kiểm tra khi đã khô hẳn trên tấm thủy tinh (ưu tiên) 
hoặc trên một vật liệu tuân thủ RSL. 

MỐI HÀN
Tất cả mối hàn được xem là có rủi ro cao và cần được kiểm tra. Không được thay thế trừ phi nguyên vật liệu thay thế cũng tuân thủ yêu 
cầu (được chứng minh bằng kiểm tra).

CÁC BỘ PHẬN KIM LOẠI
Tất cả các hạng mục kim loại được xem là có rủi ro cao và mỗi thành phần phải được kiểm tra hàng năm hoặc khi thay đổi kim loại cơ sở.

KHÁC: KIM CƯƠNG GIẢ, SEQUIN, V.V.
Các nguyên vật liệu này, do phụ thuộc vào kim loại và plastic, thường được xem là có rủi ro rất cao không tuân thủ RSL. Mỗi thành phần 
phải được kiểm tra hàng năm hoặc khi kim loại cơ sở có thay đổi. Thủ tục kiểm tra sẽ khác nhau tùy vào loại và mục đích sử dụng của 
nguyên vật liệu. Tham khảo ý kiến của phòng thí nghiệm hoặc Đội Ngũ Nike RSL để được hướng dẫn.

CÁC SẢN PHẨM TẶNG
Tất cả sản phẩm tặng mang logo Nike hoặc thương hiệu Liên Kết phải đáp ứng các yêu cầu được ghi trong Nike RSL và có thể phải tuân 
thủ các yêu cầu khác. 

Các sản phẩm tặng phải được kiểm tra theo vật liệu cơ sở và mục đích sử dụng của sản phẩm. Nhiều sản phẩm tặng rơi vào các phân 
loại được mô tả trong tài liệu này và phải được kiểm tra theo đó. Trường hợp này bao gồm các sản phẩm như áo phông tùy chỉnh (in 
lụa), đồ chơi, thiết bị điện tử và thiết bị điện (EEE) chẳng hạn như vòng đeo tay phát sáng và các đồ vật khác nhau (chẳng hạn như chai 
nước, vòng đeo tay, vòng cổ và vòng đeo cho chó) có tiếp xúc với da hoặc miệng (da, nhựa, cao su và kim loại). 

Nếu bạn có một sản phẩm tặng không rõ ràng phù hợp với một phân loại trong Nike RSL hoặc bạn cần giúp tìm yêu cầu chính xác (của 
địa phương) vui lòng liên hệ với RSLSupport@nike.com hoặc lst-product.safety.global@nike.com để được hỗ trợ về quy trình xác minh.

Ngoài kiểm tra RSL, sản phẩm tặng cần phải được đánh giá về tuân thủ pháp luật chung. Để tiến hành đánh giá này, vui lòng liên hệ với 
lst-product.safety.global@nike.com. 

NIKE RSL IMPLEMENTATION  
GUIDANCE 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
RSL CỦA NIKE 
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ĐỒ CHƠI, THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỆN, VÀ NGUYỆN VẬT LIỆU CÓ TIẾP XÚC VỚI 
THỰC PHẨM
Các yêu cầu kiểm tra đối với đồ chơi, thiết bị điện tử và điện và nguyên vật liệu có tiếp xúc với thực phẩm là khác với các yêu cầu kiểm 
tra đối với các sản phẩm Quần Áo, Giày Dép và Thiết Bị của Nike. Vui lòng tham khảo các danh sách RSL cụ thể ở các trang sau đây. Vì 
các sản phẩm này cũng có thể yêu cầu các hồ sơ kỹ thuật hoặc dán nhãn thêm, vui lòng tham khảo ý kiến của người liên hệ Nike RSL 
của bạn khi phát triển một sản phẩm có các đặc điểm của đồ chơi, thiết bị điện tử hoặc nguyên vật liệu có tiếp xúc với thực phẩm.

TIẾN HÀNH KIỂM TRA 
Thủ tục kiểm tra được cho biết bên trên áp dụng cho cả nguyên vật liệu mới và nguyên vật hiệu hiện có. Tất cả thủ tục kiểm tra phải 
được thực hiện trên nguyên vật liệu sẵn sàng đưa vào sản xuất—nguyên vật liệu giống với nguyên vật liệu được sử dụng trong sản 
phẩm thực tế. Trong thời gian nguyên vật liệu hoặc sản phẩm được kiểm tra RSL, không được vận chuyển hay sử dụng chúng trong 
sản xuất cho đến khi Nike, nhận được báo cáo RSL đạt yêu cầu. 

Nếu một vật liệu không đạt yêu cầu kiểm tra RSL, tất cả vật liệu bị ảnh hưởng bởi kết quả không đạt phải được cách ly ngay lập tức cho 
đến khi tiêu hủy sản phẩm và quy trình giải quyết lỗi được hoàn tất với Nike. Chỉ có các nguyên vật liệu nào đạt yêu cầu kiểm tra RSL đối 
với sản phẩm dành cho Người Lớn và Trẻ Em (Trẻ Sơ Sinh/Trẻ Tập Đi, Trẻ Nhỏ và Trẻ Lớn) mới có thể được sử dụng cho các sản phẩm 
dành cho trẻ em, bao gồm bất kỳ sản phẩm "tháo dỡ" nào. 

Trước khi sản xuất, các nhà cung ứng phải cung cấp kết quả kiểm tra cho các nhà máy, chứng minh tuân thủ Nike RSL. Tất cả thủ tục 
kiểm tra phải được thực hiện tại phòng thí nghiệm được Nike cho phép. Tất cả các mẫu gửi cho phòng thí nghiệm phải kèm theo Mẫu 
Yêu Cầu Kiểm Tra có tại www.nikeincchemistry.com. Kết quả kiểm tra sẽ có giá trị trong một năm từ ngày kiểm tra RSL trừ phi được cho 
biết khác. Nikexx bảo lưu quyền yêu cầu giấy tờ kiểm tra vào bất kỳ lúc nào đối với bất nguyên vật liệu nào.

Xử Lý Dữ Liệu RSL
• Như được cho biết trong Hình 6, các phòng thí nghiệm được Nike cho phép sẽ tiến hành kiểm tra và gửi tất cả kết quả cho Nike 

để đưa vào cơ sở dữ liệu RSL trực tuyến. 

• Cơ sở dữ liệu Nike RSL sẽ lưu dữ liệu và lập báo cáo kiểm tra mà phòng thí nghiệm sẽ gửi cho nhà cung ứng.

• Nike sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu này để lập phiếu điểm của nhà cung ứng và các báo cáo đánh giá khác.

Các Nhà Cung Ứng hoặc Nhà  
Máy Sản Xuất Nguyên Vật Liệu Mẫu Dữ liệu

Báo cáo và phiếu điểm 
của Nike 

Các Phòng Thí 
Nghiệm Được  
Nike Cho Phép

Cơ sở dữ liệu Danh Sách 
Các Hóa Chất Hạn Chế  
Sử Dụng của Nike

Nguyên vật liệu 
nhà cung ứng  
và/hoặc nhà máy

HÌNH 6. LƯU ĐỒ KIỂM TRA NIKE RSL

NIKE RSL IMPLEMENTATION  
GUIDANCE 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
RSL CỦA NIKE 
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GIẢI QUYẾT THẤT BẠI
Các nhà cung ứng phải thực hiện thủ tục tìm hiểu và xác minh để đảm bảo rằng tất cả nguyên vật liệu đã giao đáp ứng các yêu cầu Nike 
RSL. Trong trường hợp kết quả kiểm tra do nhà máy/nhà cung ứng bắt đầu có thứ hạng KHÔNG ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ EM, 
có một số hậu quả:

• Nhà máy/nhà cung ứng có trách nhiệm và phải chịu chi phí trả lại và thay thế nguyên vật liệu. Các nguyên vật liệu không đạt yêu 
cầu phải được cách ly ngay lập tức.

• Nhà máy/nhà cung ứng phải điền Mẫu Giải Quyết Thất Bại của Nike (FRF), được đính kèm với mỗi báo cáo được phát hành với 
một thứ hạng KHÔNG ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT-TRẺ EM. FRF thu thập thông tin để xác định nguyên nhân gốc rễ cũng như lập ra 
các kế hoạch khắc phục ngắn và dài hạn để giúp khắc phục vấn đề. Phải nộp FRF đã điền cho người liên hệ Nike thích hợp được 
liệt kê ở phần "Thông Tin Kiểm Tra và Liên Hệ" của FRF.

• Khi nguyên nhân thất bại được khắc phục, nguyên vật liệu phải được kiểm tra lại. 
Lưu ý: Chỉ được tiến hành kiểm tra lại sau khi nhận được hướng dẫn như thế của Nike hoặc Công Ty Liên Kết. Hướng dẫn này sẽ 
được cung cấp sau khi hoàn tất quy trình giải quyết thất bại. Kiểm tra lại có thể yêu cầu phân tích toàn bộ hoặc một phần gói 
kiểm tra, tùy vào kế hoạch khắc phục.

• Nếu một nhà cung ứng được xem là không đáng tin cậy do có nhiều lần không đạt RSL về nguyên vật liệu, Nike có thể có toàn 
quyền đưa nhà cung ứng đó vào trạng thái thử thách. Điều này sẽ dẫn đến các yêu cầu kiểm tra tăng cường.

• Nếu một nhà cung ứng đang bị thử thách tiếp tục cung cấp nguyên vật liệu không tuân thủ, Nike và/hoặc Các Công Ty Liên Kết 
của Nike có thể toàn quyền bắt đầu thực hiện các biện pháp khác. Các biện pháp bao gồm chấm dứt mọi giao dịch kinh doanh 
với nhà cung ứng đó. 

Các Nhà Cung Ứng hoặc Nhà  
Máy Sản Xuất Nguyên Vật Liệu

Mẫu Dữ liệu Bắt đầu sản xuất 
Các Phòng Thí 
Nghiệm Được  
Nike Cho Phép

KHÔNG được vận 
chuyển nguyên vật 
liệu và KHÔNG được 
bắt đầu sản xuất

Yêu cầu giải quyết 
thất bại

HÌNH 7. LƯU ĐỒ GIẢI QUYẾT THẤT BẠI

Mẫu có ĐẠT yêu 
cầu kiểm tra RSL 

hay không?
Có

Không

NIKE RSL IMPLEMENTATION  
GUIDANCE 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
RSL CỦA NIKE 



42 DANH SÁCH CÁC HÓA CHẤT HẠN CHẾ SỬ DỤNG (RSL) CỦA 
NIKE ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Các bộ phận thiết bị điện và điện tử (EEE) 
được định nghĩa là bất kỳ bộ phận nào 
phụ thuộc vào dòng điện hoặc trường 
điện từ để hoạt động phù hợp. Tất cả các 
bộ phận phải đáp ứng các giới hạn của 
Nike RSL về Thiết Bị Điện Tử. Cả kiểm tra 
EEE và kiểm tra RSL tiêu chuẩn đều cần 
thiết trong trường hợp thiết bị điện tử 
được tích hợp vào các sản phẩm khác.

ELECTRICAL AND ELECTRONIC COMPONENTS 
CÁC BỘ PHẬN ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ
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DANH SÁCH CÁC HÓA CHẤT HẠN CHẾ SỬ DỤNG (RSL) CỦA NIKE ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Các sản phẩm chứa các bộ phận điện tử nhúng và/hoặc bộ phận điện phải đáp ứng tất cả yêu cầu RSL tiêu chuẩn, ngoài các yêu cầu RSL 
đối với thiết bị điện tử được liệt kê bên dưới. Bất kỳ phần nào của một sản phẩm điện có tiếp xúc với người dùng cuối phải đáp ứng giới 
hạn thấp nhất về hóa tính đã cho như được tìm thấy trên RSL tiêu chuẩn hoặc RSL thiết bị điện tử. Các bộ phận điện tử không tiếp xúc 
với người dùng cuối phải áp dụng RSL cho Thiết Bị Điện Tử (bên dưới). Ngoài các hạn chế hóa chất, Đội Ngũ An Toàn Sản Phẩm của Nike 
phải thực hiện đánh giá sản phẩm cụ thể. Liên hệ với đội ngũ này tại lst-product.safety.global@nike.com.

ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
COMPONENTS 
CÁC BỘ PHẬN ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ 

Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được 
Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng 
Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo (Dành Cho 
Phòng Thí Nghiệm Sử Dụng)

Các Ứng Dụng Có Thể Có
Xử Lý Dệt May cho Quần Áo & 
Giày Dép

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Kim Loại Trong Pin hoặc Pin Nút

Người dùng cuối phải có thể dễ dàng tháo pin có trong các sản phẩm tiêu dùng.

7440-43-9 Cađimi 5 mg/kg 0,5 mg/kg Phương pháp trong cơ sở 
của Nike
Tiêu hủy peroxide nước cường / 
hyđrô, sau đó là phân tích  
ICP / VGA-AAS

7439-92-1 Chì 1.000 mg/kg 100 mg/kg

7439-97-6 Thủy ngân Bị cấm 0,5 mg/kg

Thiết Bị Điện và Điện Tử

Áp dụng cho thiết bị phụ thuộc vào dòng điện hoặc trường điện từ để hoạt động thích hợp; được thiết kế để sử dụng với điện áp danh định không quá 1.000 volt xoay chiều hoặc 1.500 volt một chiều; 
và nằm trong các phân loại được quy định trong Phụ Lục 1A của 2002/96/EC. Lấy mẫu và phân tích dựa trên các yêu cầu kiểm tra.

85-68-7 Butyl benzyl phthalate (BBP) 1.000 mg/kg

Giới hạn các phthalate DEHP, 
BBP, DBP và DiBP sẽ không áp 
dụng cho dây cáp hoặc các bộ 
phận dự phòng để sửa chữa, 
tái sử dụng, cập nhật chức 
năng hoặc nâng cấp chức 
năng của EEE có trên thị trường 
trước ngày 22 tháng 7, 2019.

50 mg/kg

IEC 62321, Ed.1, 2008

84-74-2 Dibutyl phthalate (DBP)

117-81-7 Di(ethylhexyl) phthalate (DEHP)

84-69-5 Di-isobutyl phthalate (DiBP)

7440-43-9 Cađimi 100 mg/kg 10 mg/kg

7440-47-3 Crôm (VI) 1.000 mg/kg 100 mg/kg

7439-92-1 Chì 1.000 mg/kg 100 mg/kg

7439-97-6 Thủy ngân 1.000 mg/kg 100 mg/kg

Khác nhau PBDE và PBB 1.000 mg/kg 100 mg/kg



ĐỒ CHƠI
44 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI ĐỒ CHƠI, BỘ PHẬN ĐỒ CHƠI 

VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU LÀM ĐỒ CHƠI

46 DANH SÁCH HÓA CHẤT HẠN CHẾ SỬ DỤNG (RSL) CỦA NIKE 
ĐỐI VỚI ĐỒ CHƠI, BỘ PHẬN ĐỒ CHƠI VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU 
LÀM ĐỒ CHƠI

Đồ chơi được định nghĩa là bất kỳ sản 
phẩm hay nguyên vật liệu nào có giá trị 
để chơi dành cho trẻ em dưới 14 tuổi. 
Các yêu cầu kiểm tra áp dụng đối với 
cả các sản phẩm được bán và tặng. 



Nike, Inc., Danh Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng & Hướng Dẫn về Hóa Chất Bền Vững Ngày phát hành: 18 tháng 1, 2017

44

Đồ chơi phải đáp ứng các giới hạn của Nike RSL đối với Đồ Chơi, Bộ Phận Đồ Chơi và Nguyên Vật Liệu Làm Đồ Chơi cũng như Nike RSL. 
Đồ chơi cũng phải đạt yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt về cơ học và an toàn ngoài các yêu cầu hóa học này. Luôn tham khảo ý kiến của 
người liên hệ về an toàn sản phẩm của Nike trước khi bắt đầu bất kỳ thủ tục kiểm tra nào.

Bảng Hướng Dẫn Kiểm Tra cho biết các đồ chơi, bộ phận đồ chơi và nguyên vật liệu làm đồ chơi cũng như các hóa chất áp dụng không 
được giải phóng cao hơn các giới hạn trong các trang sau. Bảng này dựa trên các yêu cầu của EN71-3:2013 và EN71-9:2005 liên quan đến 
EN71-10:2005 và EN71-11:2005. Ngoài ra, Đạo Luật Phòng Ngừa Ngộ Độc Chì (LPPA) của tiểu bang Illinois của Hoa Kỳ thực thi một quy 
định về nhãn cảnh báo nếu hàm lượng chì của sơn trên đồ chơi vượt quá 40 mg/kg nhưng nằm trong giới hạn liên bang của Hoa Kỳ là 
90 mg/kg (đối với lớp phủ bề mặt trong CSPIA).

Đồ Chơi hoặc Bộ Phận Đồ Chơi Cụ Thể Nguyên vật liệu
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Đồ chơi cho trẻ em dưới ba tuổi ngậm Polymeric X X X X

Đồ chơi hoặc các bộ phận dễ tiếp cận có khối lượng 150 g 
trở xuống, dùng để trẻ em dưới ba tuổi cầm tay chơi

Polymeric X X X X

Gỗ X X X X

Giấy X X X

Đồ chơi hoặc các bộ phận dễ tiếp cận dành cho trẻ em dưới 
ba tuổi

Hàng dệt X X X X

Da X X X X

Các bộ phận miệng loa của đồ chơi dùng miệng thổi

Polymeric X X X X

Gỗ X X X X

Giấy X X X

Đồ chơi bơm phồng có diện tích bề mặt trên 0,5 m2 khi bơm đầy Polymeric X X

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI ĐỒ CHƠI, BỘ PHẬN ĐỒ CHƠI VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU LÀM ĐỒ CHƠI

ĐỒ CHƠI 
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HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI ĐỒ CHƠI, BỘ PHẬN ĐỒ CHƠI VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU LÀM ĐỒ CHƠI, TIẾP THEO

Đồ Chơi hoặc Bộ Phận Đồ Chơi Cụ Thể Nguyên vật liệu
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Đồ chơi được đeo lên miệng và mũi

Polymeric X X X

Hàng dệt X X X X

Giấy X X X

Đồ chơi mà trẻ em có thể chui vào

Polymeric X

Hàng dệt X

Các bộ phận của các dụng cụ trực quan được bán như đồ 
chơi hoặc được sử dụng trong đồ chơi Polymeric X X X

Đồ chơi và các bộ phận dễ tiếp cận của đồ chơi dùng để 
sử dụng trong nhà

Gỗ X X

Đồ chơi và các bộ phận dễ tiếp cận của đồ chơi dùng để 
sử dụng ngoài trời

Gỗ X X

Đồ chơi và các bộ phận đồ chơi làm thức ăn giả Polymeric X X X X

Nguyên vật liệu đồ chơi rắn dùng để để lại đường kẻ Tất cả X X X

Chất lỏng có màu dễ tiếp cận trong đồ chơi Chất lỏng X X X X

Chất lỏng không màu dễ tiếp cận trong đồ chơi Chất lỏng X X

Đất sét mô hình, đất sét đồ chơi và tương tự Tất cả X X X X

Hợp chất tạo bong bóng Tất cả X X X X

Băng dán giả hình xăm Tất cả X X X X X

Trang sức giả

Polymeric X X X X X X

Kim loại X
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong Phòng Thí Nghiệm)
mg/kg = cơ sở nguyên vật liệu đồ chơi
mg/L = cơ sở trích xuất có nước

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Các Amine Thơm

92-87-5 Benzidine

Không phát hiện
Đối với từng amine bị hạn chế sử dụng

* Xem giới hạn báo cáo của phòng thí 
nghiệm để biết giới hạn phát hiện của 
phương pháp kiểm tra

5 mg/kg EN71-11

91-59-8 2-Naphthylamine

106-47-8 4-Chloroaniline

91-94-1 3,3’-Dichlorobenzidine

119-90-4 3,3’-Dimethoxybenzidine

119-93-7 3,3’-Dimethylbenzidine

95-53-4 o-Toluidine

90-04-0 o-Anisidine (2-methoxyaniline)

62-53-3 Aniline

Thuốc nhuộm

2475-45-8 Phân Tán Màu Xanh Dương 1

Không phát hiện
Đối với từng thuốc nhuộm bị hạn chế sử dụng

* Xem giới hạn báo cáo của phòng thí nghiệm 
để biết giới hạn phát hiện của phương pháp 
kiểm tra

10 mg/kg EN71-11

2475-46-9 Phân Tán Màu Xanh Dương 3

12223-01-7 Phân Tán Màu Xanh Dương 106

61951-51-7 Phân Tán Màu Xanh Dương 124

2832-40-8 Phân Tán Màu Vàng 3

730-40-5 Phân Tán Màu Cam 3

12223-33-5, 
13301-61-6

Phân Tán Màu Cam 37/76

2872-52-8 Phân Tán Màu Đỏ 1

60-09-3 Dung Môi Màu Vàng 1

60-11-7 Dung Môi Màu Vàng 2

97-56-3 Dung Môi Màu Vàng 3

569-61-9 Bazơ Màu Đỏ 9

8004-87-3 Bazơ Màu Tím 1

548-62-9 Bazơ Màu Tím 3

3761-53-3 Axit Màu Đỏ 26

1694-09-03 Axit Tím 49

DANH SÁCH HÓA CHẤT HẠN CHẾ SỬ DỤNG (RSL) CỦA NIKE ĐỐI VỚI ĐỒ CHƠI, BỘ PHẬN ĐỒ CHƠI VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU LÀM ĐỒ CHƠI



Nike, Inc., Danh Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng & Hướng Dẫn về Hóa Chất Bền Vững Ngày phát hành: 18 tháng 1, 2017

47

Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong Phòng Thí Nghiệm)
mg/kg = cơ sở nguyên vật liệu đồ chơi
mg/L = cơ sở trích xuất có nước

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Elastomer

Đồ chơi dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi sử dụng hoặc dùng để đưa vào miệng.

1116-54-7 N-nitrosodiethanolamine

N-nitrosamine 
≤ 0,01 mg/kg

Chất N-nitrosatable
≤ 0,1 mg/kg

N-nitrosamine 
≤ 0,01 mg/kg

Chất N-nitrosatable
≤ 0,1 mg/kg

EN71-12

62-75-9 N-nitrosodimethylamine

55-18-5 N-nitrosodiethylamine

621-64-7 N-nitrosodipropylamine

601-77-4 N-nitrosodiisopropylamine

924-16-3 N-nitrosodibutylamine

997-95-5 N-nitrosodiisobutylamine

1207995-62-7 N-nitrosodiisononylamine

59-89-2 N-nitrosomorpholine

100-75-4 N-nitrosopiperidine

5336-53-8 N-nitrosodibenzylamine

614-00-6 N-nitroso-N-methyl-N-phenylamine

612-64-6 N-nitroso-N-ethyl-N-phenylamine

Các Chất Làm Chậm Cháy

32534-81-9 Pentabromodiphenyl ether (PentaBDE) 3-isomer 1.000 mg/kg
Đối với từng tổng đồng phân của chất làm chậm 
cháy

5 mg/kg Trích xuất và phân tích dung 
môi theo GC-MS hoặc LC-MS32536-52-0 Octabromodiphenyl ether (OctaBDE) 4-isomer

1163-19-5 Decabromodiphenyl ether (DecaBDE)

78-30-8 Tri-o-cresyl phosphate Không phát hiện
* Xem giới hạn báo cáo của phòng thí nghiệm 

để biết giới hạn phát hiện của phương pháp 
kiểm tra

50 mg/kg EN71-11
115-96-8 Tris(2-chloroethyl) phosphate
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong Phòng Thí Nghiệm)
mg/kg = cơ sở nguyên vật liệu đồ chơi
mg/L = cơ sở trích xuất có nước

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Tổng Mức Chì Trong Sơn 

Tổng Mức Chì trong sơn trên đồ chơi Cần có nhãn cảnh báo nếu hàm lượng chì lớn 
hơn 40 mg/kg nhưng dưới 90 mg/kg 40 mg/kg Phương pháp trong cơ sở 

của Nike

Kim loại

Các giá trị trong ngoặc dùng để chỉ đất sét 
mô hình, đất sét đồ chơi và tương tự

ASTM F 963

7440-36-0 Antimon 60 mg/kg 5 mg/kg

7440-38-2 Asen 25 mg/kg 0,5 mg/kg

7440-39-3 Bari 1.000 mg/kg (250 mg/kg) 100 mg/kg

7440-47-3 Crôm 60 mg/kg (25 mg/kg) 3 mg/kg

7440-43-9 Cađimi 75 mg/kg (50 mg/kg) 25 mg/kg

7439-92-1 Chì 90 mg/kg 50 mg/kg

7439-97-6 Thủy ngân 60 mg/kg (25 mg/kg) 5 mg/kg

7782-49-2 Selen 500 mg/kg 50 mg/kg
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong Phòng Thí Nghiệm)
mg/kg = cơ sở nguyên vật liệu đồ chơi
mg/L = cơ sở trích xuất có nước

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Kim loại

Phân loại 1 

Nguyên vật liệu 
khô, giòn, dạng 
bột hoặc mềm 
dẻo dùng làm 
đồ chơi

Phân loại 2 

Nguyên vật liệu 
lỏng hoặc dính 
dùng làm đồ 
chơi

Phân loại 3 

Nguyên vật liệu 
cạo ra dùng 
làm đồ chơi

Phân loại 1 

Nguyên vật liệu 
khô, giòn, dạng 
bột hoặc mềm 
dẻo dùng làm 
đồ chơi

Phân loại 2 

Nguyên vật liệu 
lỏng hoặc dính 
dùng làm đồ 
chơi

Phân loại 3 

Nguyên vật liệu 
cạo ra dùng 
làm đồ chơi

Nhôm 5.626 mg/kg 1.406 mg/kg 70.000 mg/kg 50 mg/kg 50 50 mg/kg

EN 71-3:2013

Antimon 45 mg/kg 11,3 mg/kg 560 mg/kg 1 mg/kg 1 10 mg/kg

Asen 3,8 mg/kg 0,9 mg/kg 47 mg/kg 0,5 0,5 10 mg/kg

Bari 1.500 mg/kg 375 mg/kg 18.750 mg/kg 50 50 50 mg/kg

Bôron 1.200 mg/kg 300 mg/kg 15.000 mg/kg 50 50 50 mg/kg

Cađimi 1,3 mg/kg 0,3 mg/kg 17 mg/kg 0,1 0,1 5 mg/kg

Crôm (III) 37,5 mg/kg 9,4 mg/kg 460 mg/kg 1 1 1 mg/kg

Crôm (VI) 0,02 mg/kg 0,005 mg/kg 0,2 mg/kg 0,018 0,005 0,18 mg/kg

Côban 10,5 mg/kg 2,6 mg/kg 130 mg/kg 0,5 0,5 10 mg/kg

Đồng 622,5 mg/kg 156 mg/kg 7.700 mg/kg 50 50 50 mg/kg

Chì 13,5 mg/kg 3,4 mg/kg 160 mg/kg 0,5 0,5 10 mg/kg

Mangan 1.200 mg/kg 300 mg/kg 15.000 mg/kg 50 50 50 mg/kg

Thủy ngân 7,5 mg/kg 1,9 mg/kg 94 mg/kg 0,5 0,5 10 mg/kg

Nickel 75 mg/kg 18,8 mg/kg 930 mg/kg 10 10 10 mg/kg

Selen 37,5 mg/kg 9,4 mg/kg 460 mg/kg 5 5 10 mg/kg

Stronti 4.500 mg/kg 1.125 mg/kg 56.000 mg/kg 50 50 50 mg/kg

Thiếc 15.000 mg/kg 3.750 mg/kg 180.000 mg/kg 0,36 0,08 4,9 mg/kg

Thiếc Hữu Cơ 0,9 mg/kg 0,2 mg/kg 12 mg/kg 0,2 0,14 0,5 mg/kg

Kẽm 3.750 mg/kg 938 mg/kg 46.000 mg/kg 50 50 50 mg/kg
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong Phòng Thí Nghiệm)
mg/kg = cơ sở nguyên vật liệu đồ chơi
mg/L = cơ sở trích xuất có nước

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Monomer

79-06-1 Acrylamide Không phát hiện 0,02 mg/L

EN71-11 
Các giới hạn là tính theo mg 
monomer mỗi lít chất tương tự

80-05-7 Bisphenol A 0,1 mg/L 0,01 mg/L

50-00-0 Formaldehyde 2,5 mg/L 0,2 mg/L

108-95-2 Phenol 15 mg/L 1,0 mg/L

100-42-5 Styrene 0,75 mg/L 0,2 mg/L

Chất plastic hóa

115-86-6 Triphenyl phosphate

Không phát hiện
Đối với từng chất plastic hóa được liệt kê

0,03 mg/L 
Đối với từng chất plastic hóa phosphate được 
liệt kê

EN71-11
78-30-8 Tri-o-cresyl phosphate

563-04-2 Tri-m-cresyl phosphate

78-32-0 Tri-p-cresyl phosphate

Tất cả ester của axit phthalic, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

28553-12-0 Di-isononyl phthalate (DINP)

Không phát hiện
Tổng tất cả ester axit phthalic

50 mg/kg 
Tổng tất cả ester axit phthalic

Phương pháp trong cơ sở 
của Nike
Xác định các Ester Ortho-
Phthalic đã xác định và Sợi 
Tổng Hợp và Thermoplastic 
theo LC-DAD-MS hoặc GC-MS
Xác nhận sự thất bại theo 
phân mảnh HPLC-MS

117-81-7 Di(ethylhexyl) phthalate (DEHP)

117-84-0 Di-n-octyl phthalate (DNOP)

26761-40-0 Di-iso-decyl phthalate (DIDP)

85-68-7 Butyl benzyl phthalate (BBP)

84-74-2 Dibutyl phthalate (DBP)

Hydrocarbon Thơm Đa Vòng (PAH)

Benzo(a)pyrene

Đối với các sản phẩm có tiếp xúc với miệng 
hoặc da

<0,5 mg/kg đối với mỗi PAH

0,2 mg/kg
CNS 3478 Điều Khoản 6.18 
(giày plastic)
ZEK 01.4-8 (khác)

Benzo(e)pyrene

Benzo(a)anthracene

Chrysene

Benzo(b)fluoranthene

Benzo(j)fluoranthene

Benzo(k)fluoranthene

Dibenzo(a,h)anthracene
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong Phòng Thí Nghiệm)
mg/kg = cơ sở nguyên vật liệu đồ chơi
mg/L = cơ sở trích xuất có nước

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Chất bảo quản

Pentachlorophenol (PCP) và các muối của nó Không phát hiện 2 mg/kg

EN71-11

58-89-9 Lindane Không phát hiện 2 mg/kg

68359-37-5 Cyfluthrin Không phát hiện 10 mg/kg

52315-07-8 Cypermethrin Không phát hiện 10 mg/kg

52918-63-5 Deltamethrin Không phát hiện 10 mg/kg

52645-53-1 Permethrin Không phát hiện 10 mg/kg

108-95-2 Phenol Không phát hiện 10 mg/kg

2634-33-5 1,2-Benzylisothiazolin-3-one Không phát hiện 5 mg/kg

2682-20-4 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
15 mg/kg (tổng) 10 mg/kg (tổng)

26172-55-4 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one

50-00-0 Formaldehyde 500 mg/kg 400 mg/kg

Dung Môi — Hít Phải

108-88-3 Toluene 260 μg/m3 

EN71-11

100-41-4 Ethylbenzene 5.000 μg/m3 

95-47-6 o-Xylene

Tổng: 870 μg/m3 108-38-3 m-Xylene

106-42-3 p-Xylene

108-67-8 Mesitylene (1,3,5-trimethylbenzene) 2.500 μg/m3 

79-01-6 Trichlorethylene Không phát hiện

75-09-2 Dichloromethane 3.000 μg/m3 

110-54-3 n-Hexane 1.800 μg/m3 

98-95-3 Nitrobenzene Không phát hiện

108-94-1 Cyclohexanone 136 μg/m3 

78-59-1 Isophorone 200 μg/m3 

71-43-2 Benzene Không phát hiện
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Số CAS Hóa chất Giới Hạn của Nike
Nồng Độ Tối Đa Được Phép Trong Thành Phần

Giới Hạn Phòng Thí Nghiệm
Giới Hạn Báo Cáo 
(Để Sử Dụng Trong Phòng Thí Nghiệm)
mg/kg = cơ sở nguyên vật liệu đồ chơi
mg/L = cơ sở trích xuất có nước

Phương Pháp Kiểm 
Tra Thích Hợp
Chuẩn Bị & Đo Mẫu

Dung Môi — Di Chuyển

79-01-6 Trichloroethylene Không phát hiện 0,02mg/L

EN71-11

75-09-2 Dichloromethane 0,06 mg/L 0,03 mg/L

110-49-6 2-Methoxyethyl acetate

0,5mg/L (tổng) 0,1 mg/L

110-80-5 2-Ethoxyethanol

111-15-9 2-Ehtoxyethyl acetate

111-96-6 Bis-(2-methoxyethyl) ether

70657-70-4 2-methoxypropyl acetate

67-56-1 Methanol 5 mg/L 1 mg/L

98-95-3 Nitrobenzene Không phát hiện 0,02 mg/L

108-94-1 Cyclohexanone 46 mg/L 3 mg/L

78-59-1 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one (isophorone) 3 mg/L 0,6 mg/L

108-88-3 Toluene 2 mg/L 0,5 mg/L

100-41-4 Ethylbenzene 1 mg/L 0,1 mg/l

95-47-6 o-Xylene

2 mg/L (tổng) 0,1 mg/L108-38-3 m-Xylene

106-42-3 p-Xylene

71-43-2 Benzene 5 mg/kg 1 mg/kg
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54 SẢN XUẤT HÀNG DỆT, DA TỔNG HỢP VÀ DA

 TẤT CẢ NGUYÊN VẬT LIỆU THÔ KHÁC VÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM

55  DANH SÁCH CÁC HÓA CHẤT HẠN CHẾ SỬ DỤNG TRONG SẢN 
XUẤT (MRSL) CỦA NIKE ĐỐI VỚI GIÀY DÉP VÀ THIẾT BỊ

Hướng Dẫn về Hóa Chất Sản Xuất áp 
dụng cho các hóa chất có thể được sử 
dụng trong môi trường sản xuất để xử 
lý nguyên vật liệu thô và lắp ráp các sản 
phẩm của Nike. Cũng gồm có một Danh 
Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng 
Trong Sản Xuất (MRSL) tập trung vào 
sản xuất hàng dệt cũng như hướng dẫn 
chung của Nike về việc sử dụng hóa chất 
trong sản xuất Giày Dép và Thiết Bị. 

MANUFACTURING CHEMISTRY GUIDANCE 
HƯỚNG DẪN VỀ HÓA CHẤT SẢN XUẤT 
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Quản lý các hóa chất trong chuỗi cung ứng không chỉ là đặt ra các giới hạn hóa chất cho sản phẩm của chúng tôi. Nike đã sử dụng 
Danh Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng Trong Sản Xuất (MRSL) trong hơn 10 năm trong toàn bộ chuỗi cung ứng để kiểm soát việc 
sử dụng các hóa chất nhất định. MRSL là một công cụ thiết yếu để cung cấp sự hướng dẫn cho các nhà máy thành phẩm và các nhà 
cung cấp nguyên liệu thô. Chúng tôi nhận thấy rằng việc thực sự giảm tác động của ngành chúng tôi và bảo vệ người lao động và môi 
trường cần có nỗ lực chung và một phương án hài hòa đối với các tiêu chuẩn hóa chất và quản lý đầu vào. Trong một chuỗi cung ứng 
chung, phương án này là rất cần thiết.

SẢN XUẤT HÀNG DỆT, DA TỔNG HỢP VÀ DA
Thông qua liên minh đảm bảo Mức Thải Hóa Chất Nguy Hiểm Bằng Không (ZDHC), chúng tôi hợp tác với các thương hiệu khác để lập 
ZDHC MRSL. Công cụ toàn ngày này đặt ra các giới hạn về các hóa chất ưu tiên có khả năng được sử dụng trong các quy trình sản xuất 
để sản xuất hàng dệt may, da tổng hợp và da tự nhiên. Hỗ trợ một tiêu chuẩn trong ngành đặt ra các giới hạn để kiểm soát việc sử dụng 
thượng dòng đối với các công thức hóa học sẽ cho phép Nike và các công ty khác đạt được mục tiêu Mức Thải Hóa Chất Nguy Hiểm 
Bằng Không.

Nike đã áp dụng ZDHC MRSL. Các cơ sở trong chuỗi cung ứng của chúng tôi phải sử dụng tiêu chuẩn này khi mua công thức hóa chất. 
Điều quan trọng cần lưu ý là các nhà cung ứng của chúng tôi không được cố tình sử dụng các hóa chất trong MRSL, và các công thức 
hóa chất đã mua và sử dụng để xử lý nguyên liệu thô (chẳng hạn như thuốc nhuộm) phải đáp ứng các giới hạn hóa chất chặt chẽ được 
mô tả trong tiêu chuẩn này. Nike khuyến khích chuỗi cung ứng của nó liên hệ với các nhà cung ứng hóa chất và truyền đạt tiêu chuẩn 
ZDHC MRSL cho họ. Các nhà cung ứng hóa chất phải có thể xác nhận các sản phẩm nào của họ đáp ứng tiêu chuẩn này và giúp định 
hướng việc mua các công thức tuân thủ. 

Có thể tải bản ZDHC MRSL mới nhất xuống từ trang web ZDHC. (www.roadmaptozero.com) 

TẤT CẢ NGUYÊN VẬT LIỆU THÔ KHÁC VÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM 
Mặc dù ZDHC MRSL là một công cụ mạnh mẽ để giúp thúc đẩy sự thay đổi trong ngành, sẽ cần thời gian để mở rộng nó nhằm bao 
gồm tất cả hóa chất liên quan đến mọi nguyên vật liệu của Nike. Mặc dù công việc này đang có tiến triển trong ZDHC, chúng tôi nhận 
ra rằng chúng tôi phải cung cấp sự hướng dẫn tạm thời để đạt được mục tiêu của mình là giảm thiểu tác động của quá trình sản xuất ra 
sản phẩm. Bảng kê các hóa chất được mô tả bên dưới yêu cầu phải có biện pháp kiểm soát và quản lý mạnh hơn trong các nhà máy sản 
xuất thành phẩm (sản xuất/lắp ráp sản phẩm) và sản xuất nguyên liệu thô không được điều chỉnh bởi ZDHC MRSL (có nghĩa là kim loại 
phế thải và polymer). Cho đến khi các hóa chất này có thể được loại bỏ hoàn toàn hoặc có các hóa chất thay thế an toàn hơn, chúng tôi 
sẽ cố gắng hết sức để kiểm soát chặt việc sử dụng chúng và giảm thiểu tiếp xúc với môi trường, người lao động và người tiêu dùng.
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DANH SÁCH CÁC HÓA CHẤT HẠN CHẾ SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT (MRSL) CỦA NIKE ĐỐI VỚI GIÀY DÉP VÀ THIẾT BỊ

Số CAS Hóa chất Từ đồng nghĩa Các Ứng Dụng Thường Gặp Có Thể Có

Alkylphenol (AP) và Alkylphenol Ethoxylate (APEO) 

Khác nhau Nonylphenols

Chất tẩy, chất hoạt tính bề mặt, chất vệ sinh, các chất dùng trong xử lý hàng 
dệt và da, công thức các chất diệt sinh và diệt côn trùng, chất kết dính và keo, 
xử lý kim loại

Khác nhau Octylphenol

Khác nhau Nonylphenol ethoxylate (C2H4O)nC15H24O

Khác nhau Octylphenol ethoxylate (C2H4O)nC14H22O

71-43-2 Benzene Benzol, Phenyl Hydride Dung môi, chất tẩy

Chất Làm Cạn Ozone Hạng I và II Dung môi, chất tẩy

1319-77-3 Cresol

Axit Cresylic Nylon và sơn lót plastic và nhựa
108-39-4 m-Cresol

95-48-7 o-Cresol

106-44-5 p-Cresol

127-19-5 N,N-Dimethylacetamide DMAC Dung môi trong sơn lót, chất dính và nhựa

67-68-5 Dimethylsulpoxide DMSO Dung môi, chất tẩy

68-12-2 Dimethyl Formamide DMF Dung môi, chất tẩy

111-76-2) Ethylene Glycol Monobutyl Ether EGBE/Butyl Cellusolve Dung môi, chất tẩy

50-00-0 Formaldehyde Formic Aldehyde Dung môi, chất tẩy, nhựa chống nhăn, chất ức chế mốc

75-09-2 Methylene Clorua Dichloromethane, Methylene Dichloride Dung môi, chất tẩy

110-54-3 n-Hexane Hexane Dung môi, chất tẩy

872-50-4 n-Methyl Pyrrolidone NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidinone Dung môi, chất tẩy

101-14-4 4,4’-Methylenebis (2-Chloraniline) MOCA Bàn nhấn
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Số CAS Hóa chất Từ đồng nghĩa Các Ứng Dụng Thường Gặp Có Thể Có

108-95-2 Phenol Axit Carbolic, Rượu Phenyl, Phenyl Hydroxide Dung môi trong sơn lót, chất dính và nhựa dành cho nylon và plastic

127-18-4 Tetrachloroethylene Perchloroethylene, PERC Dung môi, chất tẩy

71-55-6 1,1,1-Trichloroethane 1,1,1 – TCA, Methyl Chloroform Dung môi, chất tẩy

108-88-3 Toluene Methylbenzene Dung môi trong sơn lót, chất dính, sơn và mực

584-84-9 
91-08-7

2,4-Toluene Diisocyanate
Toluene-2,6-Diisocyanate

TDI Chất hoạt hóa trong một số bọt xốp polyurethane

79-01-6 Trichloroethylene TCE, Trichlorethene Dung môi, chất tẩy

1330-20-7 Xylene — tất cả đồng phân Ethylbenzene, o-,m-,p-Xylene Dung môi trong sơn lót, chất dính, sơn và mực

67-66-3 Trichloromethane Chloroform Dung môi, chất tẩy

79-00-5 1,1,2-Trichloroethane Vinyl Trichloride Dung môi, chất tẩy

75-35-4 1,1-Dichloroethylene 1,1-Dichloroethene Dung môi, chất tẩy

NIKE MRSL ĐỐI VỚI GIÀY DÉP VÀ THIẾT BỊ, TIẾP THEO
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GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH GREEN CHEMISTRY 
Việc giảm và/hoặc loại bỏ các hóa chất nguy hiểm trong các sản phẩm và quy trình là một khía cạnh của các mục tiêu bền vững lâu 
dài của Nike. Chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà cung ứng phải hiểu hơn về tác động hóa học của họ và tìm kiếm các cách thức thân 
thiện với môi trường hơn trong sản xuất. Đội ngũ Nike Chemistry khuyến khích tất cả các nhà cung ứng sử dụng Các Nguyên Tắc Green 
Chemistry, được liệt kê ở Hình 8, để lấy cảm hứng đổi mới. Việc thiết kế và sản xuất các nguyên vật liệu dùng các nguyên tắc này ở bất 
kỳ giai đoạn nào trong chuỗi cung ứng có thể giúp tăng tính bền vững cũng như bảo vệ người tiêu dùng, nhân viên, cộng đồng và môi 
trường.

CHƯƠNG TRÌNH GREEN CHEMISTRY CỦA NIKE
Chương Trình Green Chemistry của Nike được thiết kế để thúc đẩy đổi mới trong hóa học sản phẩm, cụ thể là những đổi mới xoay 
quanh vài Nguyên Tắc Green Chemistry. Nỗ lực giảm thiểu các hóa chất nguy hiểm sử dụng một phương án có hệ thống, dựa trên rủi ro 
để đánh giá các hóa chất trong sản phẩm hoặc các quy trình, như được mô tả trong Hình 9. Với mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng, nhân 
viên, cộng đồng và môi trường, chương trình này dựa vào sự đánh giá cả nguy hiểm và khả năng tiếp xúc. Việc đánh giá nguy hiểm và 
khả năng tiếp xúc cho phép các hóa chất có rủi ro cao nhất (rủi ro = nguy hiểm x tiếp xúc) được ưu tiên loại bỏ bằng cách phát triển lại 
công thức, hoặc kiểm soát qua Nike RSL.

Lọc hóa chất Đánh giá khả  
năng tiếp xúc

Lập ưu tiên  
danh sách

Đổi mới  
sản phẩm  

và quy trình
Đánh giá  

nguy hiểm

HÌNH 9. PHƯƠNG ÁN CHƯƠNG TRÌNH GREEN CHEMISTRY (HÓA CHẤT XANH) CỦA NIKE

HÌNH 8. CÁC NGUYÊN TẮC HÓA CHẤT XANH

Nguồn: Anastas, P. T.; Warner, J. C.; Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press: New York, 1998, trang 30. (Trích từ www.epa.gov/greenchemistry/pubs/principles.html)

 1 Phòng ngừa

 2 Hiệu quả nguyên tử

 3 Tổng hợp hóa chất ít nguy hiểm hơn

 4 Thiết kế các hóa chất an toàn hơn

 5 Dung môi và chất phụ trợ an toàn hơn

 6 Thiết kế đảm bảo hiệu quả sử dụng năng lượng

 7 Sử dụng nguyên liệu cơ bản có thể tái tạo 

 8 Giảm chất dẫn xuất 

 9 Xúc tác

 10 Thiết kế đảm bảo thoái biến

 11 Phân tích trong thời gian thực để phòng ngừa ô nhiễm

 12 Hóa chất vốn dĩ an toàn hơn để phòng ngừa tai nạn
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Các Tiêu Chí về Nguy Hiểm Hóa Chất
Phương án đánh giá nguy hiểm hóa chất dựa trên công cụ định chuẩn Green Screen for Safer Chemicals (phiên bản 1.2), sử dụng các 
tiêu chí đánh giá độc tính trong Bảng 4.

Tiếp xúc
Đánh giá khả năng tiếp xúc cho phép lập ưu tiên hóa chất. Các hóa chát nguy hiểm hơn với khả năng tiếp xúc cao hơn là mục tiêu của 
đánh giá chất thay thế và giảm thiểu/loại bỏ. 

Đánh giá khả năng tiếp xúc dựa trên các tình huống thực tế đối với người tiêu dùng, người lao động và môi trường. Tình huống tiếp xúc 
của người tiêu dùng là thường dựa trên một mẫu quần áo, vì nó có phạm vi bao phủ da lớn nhất và thường mang tính bảo toàn nhiều 
hơn một mẫu giày dép hoặc thiết bị.

Các tình huống tiếp xúc đối với nhân viên và môi trường ít được chuẩn hóa hơn và được phát triển khi cần thiết. Các tình huống tiếp 
xúc khác nhau tùy người lao động và môi trường do có những khác biệt về cách sử dụng hóa chất trong sản xuất và lý tính của hóa chất 
(điểm sôi, tính hòa tan, v.v.).

Sức Khỏe Con Người Lý Tính và Hóa Tính

Khả năng gây ung thư Tương tác/phản ứng hóa học (Ví dụ như: dễ nổ, dễ cháy)

Khả năng gây đột biến/độc tính đối với thai nhi 

Gây ngộ độc đối với hệ sinh sản

Độc tính đối với quá trình phát triển

Nguy hiểm về môi trường
Tích tụ sinh học
Tính thoái biến/tính dai dẳng

Hoạt tính nội tiết

Độc tính thần kinh

Độc tính cấp tính đối với động vật hữu nhũ

Kích ứng da Độc tính đối với hệ sinh thái
Độc tính đối với giới thủy sinh — Cấp tính
Độc tính đối với giới thủy sinh — Mạn tínhKích ứng mắt

Gây mẫn cảm da

Mẫn cảm hệ hô hấp

Độc tính toàn thân/tác động cơ quan

BẢNG 4. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ NGUY HIỂM
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TÀI NGUYÊN HÓA CHẤT TỐT HƠN
Để hỗ trợ mục tiêu Mức Thải Hóa Chất Nguy Hiểm Bằng Không của chúng tôi, và để giảm thiểu ảnh hưởng của hóa chất trong quy trình 
sản xuất, Nike, khuyến khích sử dụng hóa chất tốt hơn và các quy trình sản xuất hiệu quả trong toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng tôi. 
Bên dưới là một số chương trình, hợp tác và cộng tác hỗ trợ các mục tiêu này.

công cụ bluesign® bluefinder
Vào năm 2013, Nike công bố sự hợp tác chiến lược với bluesign® technologies ag trong nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm thúc đẩy đổi mới 
về nguyên vật liệu bền vững và loại bỏ hóa chất có hại trong chuỗi cung ứng của chúng tôi — đồng thời cung cấp các sản phẩm có chất 
lượng và hiệu quả cao nhờ đó chúng tôi được biết đến (tìm hiểu thêm tại www.nikeresponsibility.com/innovations/bluesign-bluefinder). 
Thỏa thuận này cung cấp cho các nhà cung ứng của Nike khả năng truy cập các cơ sở dữ liệu trực tuyến do bluesign® technologies ag 
phát triển và quản lý, chứa thông tin chi tiết về hóa chất tích cực, cũng như hàng dệt và phụ kiện được bluesign® cho phép trong bluesign® 
blueguide dành cho các cơ sở lắp ráp. 

Trong hệ thống bluesign®, mọi sản phẩm hóa chất nhận được một mức đánh giá dựa trên các tính chất và rủi ro sinh thái và độc tính 
của nó. Các tiêu chí được sử dụng để chỉ định các mức này được lấy từ các bản đánh giá rủi ro rộng rãi theo phương pháp bluesign® 
và nguyên tắc công nghệ khả dụng tốt nhất (BAT). Các sản phẩm hóa chất được phân thành ba loại: 

• xanh dương. Các sản phẩm hóa chất này có thể được sử dụng cho tất cả ứng dụng và đáp ứng mọi tiêu chí của hệ thống 
bluesign®. Bất kỳ khi nào có thể, các sản phẩm hóa chất xanh dương phải được chọn. 

• xám. Các sản phẩm hóa chất này chỉ có thể được sử dụng trong sản xuất ở các điều kiện bắt buộc nhất định. Có một tác động 
có thể có đối với môi trường liên quan đến các sản phẩm hóa chất này. Do đó, các sản phẩm hóa chất đó phải được ứng dụng 
trong các quy trình được quản lý tốt bao gồm các giải pháp cuối quy trình được quản lý tốt. Các điều kiện bắt buộc được mô tả 
trong công cụ bluesign® bluefinder. 

• đen. Các sản phẩm hóa chất không đáp ứng các tiêu chí của hệ thống bluesign® và phải được loại ra khỏi quy trình sản xuất. 

Công cụ bluesign® bluefinder là một cơ sở dữ liệu trực tuyến chứa các sản phẩm hóa chất tuân thủ các tiêu chí của hệ thống bluesign®. 
Cơ sở dữ liệu này chỉ chứa các sản phẩm hóa chất được phân loại bằng màu xanh dương và xám. Bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu này, 
các hãng sản xuất có thể nhanh chóng chọn các sản phẩm hóa chất tuân thủ các yêu cầu mới nhất về môi trường, sức khỏe và sự an 
toàn lao động (EHS). Cơ sở dữ liệu này cũng chứa các hướng dẫn về cách kết hợp các sản phẩm hóa chất được cho phép vào quy trình 
sản xuất. 

Bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu bluesign® bluefinder trực tuyến, các nhà cung ứng của Nike có thể truy cập một danh sách các hóa 
chất đã được sàng lọc sẵn, đáp ứng các tiêu chí bluesign®. Bằng cách đăng ký sử dụng công cụ này, các nhà cung ứng của Nike cũng đạt 
được điểm theo Chỉ Số Bền Vững Nguyên Vật Liệu của Nike (Nike MSI).
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Chứng Nhận Nỗ Lực Xanh của Nike
Chứng Nhận Nỗ Lực Xanh (VGE) cho phép các nhà cung ứng nhận điểm trong chương trình Nike MSI dựa trên việc chọn các hóa chất 
tốt hơn trong quá trình sản xuất nguyên vật liệu. Quy trình xem xét hóa chất VGE xếp hạng việc cải tiến hóa chất, và một nguyên vật liệu 
hay nhiều nguyên vật liệu cụ thể có thể được trao tối đa bảy (7) điểm tùy vào bản chất của sự cải tiến đó. Quy trình xem xét này có thể 
bao gồm đánh giá độc tính bên thứ ba về quy trình, nguyên vật liệu hoặc thay đổi hóa chất cụ thể đã gửi. Ví dụ về các cải tiến hóa chất 
có thể nhận điểm gồm có:

• Áp dụng các hóa chất bluesign® bluefinder hoặc nguyên vật liệu có chứng nhận bluesign®.

• Mua và sử dụng các công thức đáp ứng các mục tiêu cụ thể của Nike.

• Ngưng sử dụng các hóa chất nguy hiểm, thay bằng các hóa chất ít nguy hiểm hơn.

• Phát triển một nguyên vật liệu mới có đặc tính nguy hiểm thấp hơn.

• Giảm sử dụng dung môi. 

Tất cả các nhà cung ứng của Nike nên tham gia chương trình này và phải điền và nộp mẫu VGE ở trang 75 để bắt đầu truy trình xem xét. 

Các Công Cụ Hóa Chất Tốt Hơn và Sự Hợp Tác Trong Ngành
Nike cam kết bảo vệ người lao động, người tiêu dùng, vận động viên và môi trường. Mặc dù chúng tôi là công ty sản xuất dày dép lớn nhất 
thế giới, chúng tôi cũng thừa nhận rằng chúng tôi là thương hiệu duy nhất trong một chuỗi cung ứng toàn cầu rộng lớn. Các thương hiệu 
Giày Dép và Quần Áo toàn cầu phải hợp tác để thúc đẩy sự thay đổi có ý nghĩa. Do đó, chúng tôi không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng 
của những nỗ lực hợp tác trong việc giảm thải các hóa chất nguy hiểm trong toàn bộ chuỗi cung ứng lớn hơn. Các công cụ quan trọng và 
sự hợp tác trong ngành liên quan đến quản lý hóa chất được mô tả trong hai bảng bên dưới.
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bluesign technologies ag 

Được cung cấp thông qua quan hệ hợp tác chiến 
lược giữa Nike, và bluesign technologies ag.

bluesign® bluefinder Với bluesign® bluefinder, các nhà 
cung ứng có thể truy cập một cơ sở 
dữ liệu về các chế phẩm hàng dệt 
bền vững, đáp ứng các tiêu chí đánh 
giá bluesign®. Điều này bao gồm các 
hệ thống thuốc nhuộm, thuốc tẩy 
và các hóa chất xử lý khác được sử 
dụng trong quy trình sản xuất. 

Nike MSI trao điểm khi ghi danh 
tham gia chương trình.

Cơ sở dữ liệu công thức thương hiệu 
để dễ mua công thức tuân thủ RSL 
và MRSL.

www.bluesign.com

Bản tin Nike và hợp tác bluesign
http://nikeinc.com/news/
nike-partners-with-bluesign-
technologies-to-scale-sustainable-
textiles

bluesign® blueguide Cơ sở dữ liệu bluesign® blueguide 
dành cho các thương hiệu và các đại 
lý bán lại chứa dữ liệu về vải được 
bluesign® phê duyệt. 

Ngoài ra, bluesign® blueguide cung 
cấp thông tin về môi trường, sức 
khỏe và an toàn lao động cũng như 
bảo vệ người tiêu dùng.

Vải có chứng nhận bluesign® là vải 
đáp ứng các tiêu chí cao nhất về 
hiệu quả sử dụng tài nguyên và tác 
động đến môi trường.

đối tác hệ thống bluesign® Các đối tác hệ thống là các bên 
liên quan hàng đầu toàn cầu trong 
khối dệt may. Các đối tác hệ thống 
bluesign® trải qua các quy trình kiểm 
tra nghiêm ngặt để xác minh tuân 
thủ các tiêu chuẩn bluesign®.

Nike MSI trao điểm cao nhất có thể 
cho các cơ sở đã thành công trong 
việc đạt được tư cách đối tác hệ 
thống bluesign®.

Nike, Inc. Danh Sách Các Loại Mực Được Nike 
Cho Phép

Danh Sách Các Loại Mực Được Nike 
Phê Duyệt xác định các loại mực, sơn 
và hệ màu đã đạt yêu cầu kiểm tra 
RSL của Nike trong vòng một năm. 
Các loại mực được chọn từ danh sách 
này không yêu cầu kiểm tra nhà cung 
ứng hay nhà cung cấp. 

Kiểm tra gạt phẳng in lụa vẫn áp 
dụng trong mọi trường hợp. 

Kiểm tra RSL giảm đối với các loại 
mực đầu vào được duyệt.

Khả dụng qua Nike Connect.

Đối với các nhà cung ứng hóa 
chất muốn ghi mực của họ vào 
danh sách, vui lòng liên hệ với 
RSLSupport@nike.com. 

Tập Đoàn AFIRM Bộ Dụng Cụ Dành Cho Nhà Cung 
Ứng của Tập Đoàn AFIRM

Tài liệu hướng dẫn hóa chất này mô tả 
chi tiết thông tin kỹ thuật về các hóa 
chất hạn chế sử dụng trong các quy 
trình sản xuất Quần Áo và Giày Dép. 

Bộ công cụ này chủ yếu tập trung 
loại bỏ các hóa chất bị hạn chế sử 
dụng ra khỏi các thành phẩm. Nó 
cũng gồm có thông tin phong phú 
về việc thải hóa chất vào nước thải, 
thải vào không khí và rác thải rắn.

www.afirm-group.com/toolkit

CÁC CÔNG CỤ HÓA CHẤT TỐT HƠN
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Sơ Đồ Của Chương Trình Mức Thải 
Hóa Chất Nguy Hiểm Bằng Không 
(ZDHC)

Danh Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử 
Dụng Trong Sản Xuất (MRSL)

Là một công cụ quản lý đầu vào, 
MRSL giải quyết các hóa chất nguy 
hiểm có thể  được sử dụng và thải 
vào môi trường trong quy trình 
sản xuất. 
Các thương hiệu ZDHC yêu cầu các 
nhà cung ứng nguyên vật liệu và các 
nhà máy liên lạc với các nhà cung 
ứng hóa chất của mình để đảm bảo 
rằng các hóa chất trong danh sách 
không có trong các công thức hóa 
học cao hơn giới hạn đã đặt ra.

ZDHC MRSL sẽ hỗ trợ các thương 
hiệu, các chuỗi cung ứng và ngành 
rộng hơn trong việc áp dụng một 
phương án hài hòa để kiểm tra các 
hóa chất nguy hiểm dùng để xử lý 
nguyên vật liệu trong Quần Áo và 
Giày Dép.

www.roadmaptozero.com/
df.php?file=pdf/MRSL.pdf

Tài Liệu Hướng Dẫn về Hệ Thống 
Quản Lý Hóa Chất (CMS)

Tài Liệu Hướng Dẫn CMS tập trung 
vào phương án, cơ cấu và tài liệu cần 
để lập và hỗ trợ một chương trình 
quản lý hóa chất đáp ứng các mục 
tiêu ZDHC.

CMS là một khuôn khổ hiệu quả để 
cải thiện hiệu quả chung về môi 
trường và hóa chất đồng thời đạt 
được mục tiêu khí thải bằng không.

www.roadmaptozero.com/
df.php?file=pdf/CMS_EN.pdf

Bảng Hướng Dẫn về Hóa Chất Thông tin về các hóa chất cụ thể, 
chẳng hạn:
• Chlorobenzene
• Chlorinated Phenol
• Dung Môi Halogenate
• PFAA chuỗi dài
• Nonylphenol & Ethoxylate
• Organotin
• Phthalate
• Hydrocarbon Thơm Đa Vòng
• Paraffin Chlorinate Chuỗi Ngắn 

Thông tin hữu ích về việc ngưng sử 
dụng, các mối nguy hiểm, các vấn 
đề có thể có và các nội dung khác 
xoay quanh hóa chất.

www.roadmaptozero.com/
programme-documents.php

CÁC QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NGÀNH
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CHỈ SỐ BỀN VỮNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA NIKE (NIKE MSI)
Vào năm 2003, chúng tôi bắt đầu phát triển Nike MSI để giúp các nhà thiết kế đưa ra các quyết định sáng suốt trong thời gian thực về 
các tác động có thể có đối với môi trường của các lựa chọn nguyên vật liệu thô. Nike MSI tính toán các điểm nguyên vật liệu tương đối 
cho từng nguyên vật liệu trong hơn 80.000 nguyên vật liệu được cung cấp cho các đội ngũ sáng tạo sản phẩm của Nike. Điểm này giúp 
các nhà thiết kế chọn nguyên vật liệu có tác động môi trường thấp hơn, theo đánh giá của Nike MSI. 

Nike MSI cân bằng điểm số bằng cách sử dụng các điểm thuộc vào ba phân loại — Điểm Nguyên Vật Liệu Cơ Sở, Thuộc Tính Môi 
Trường của Nguyên Vật Liệu và Thực Hành của Nhà Cung Ứng — và phân bổ đồng đều trọng số của bốn lĩnh vực tác động đối với môi 
trường trong khuôn khổ chấm điểm Nike MSI. Những lĩnh vực tác động này là hóa chất, năng lượng và mức độ khí nhà kính, mức độ sử 
dụng nước và đất và rác thải vật lý. Nó cho phép Nike đạt được một khuôn khổ chấm điểm chắc chắn hơn, cung cấp các bản đánh giá 
nguyên vật liệu toàn diện. 

Như lưu ý bên trên, Nike MSI trao điểm cho các nhà cung ứng khi cam kết các phương pháp hiệu quả nhất đảm bảo tính bền vững 
trong các chuỗi cung ứng của họ. Về hóa chất, điều này bao gồm khả năng của nhà cung ứng trong việc:

• Đáp ứng tiêu chuẩn RSL của chúng tôi một cách nhất quán.

• Cam kết tìm mua các công thức hóa học đáp ứng tiêu chuẩn ZDHC MRSL.

• Cam kết áp dụng các phương pháp quản lý hóa chất thích hợp.

• Hoàn thành thành công Chương Trình Nỗ Lực Xanh (VGE) để cải thiện một quy trình hoặc nguyên vật liệu.

• Áp dụng các công cụ cho phép tìm hiểu các hóa chất tích cực, chẳng hạn như công cụ bluesign® bluefinder. 

Điền vào và gửi các mẫu đơn ở trang 75 đến 77 để ghi nhận cam kết của bạn. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng cam kết của 
bạn đối với RSL và Green Chemistry để được công nhận hơn nữa trong chương trình Nike MSI, vui lòng liên hệ với đội ngũ Nike tại  
green.chem@nike.com. 

Để biết thông tin chi tiết về hệ thống chấm điểm Nike MSI và chương trình này nói chung, vui lòng liên hệ với đội ngũ Phụ Trách Nguyện 
Vật Liệu của Phòng Liên Lạc Nike hoặc Catherine Newman (catherine.newman@nike.com). 

Vui lòng đọc trang 4 để biết thông tin về 
những thay đổi đối với hệ thống chấm 
điểm hóa chất trong Nike MSI. Những 
thay đổi có hiệu lực vào năm 2017.
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 
66 THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ VẬN CHUYỂN ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG 

THÍ NGHIỆM ĐƯỢC NIKE CHO PHÉP

68 THÔNG TIN LIÊN HỆ VỀ RSL CỦA NIKE VÀ CÁC CÔNG TY 
LIÊN KẾT

Tên, số điện thoại và địa chỉ email của 
những người có thể giải đáp các thắc 
mắc và giúp hướng dẫn bạn thông 
qua quy trình kiểm tra RSL. 
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Phòng thí nghiệm Thông Tin Giao Hàng Thông Tin Liên Hệ

BV-GmbH Bureau Veritas CPS (Germany) GmbH 
Wilhelm Hennemannstr. 8 
19061 Schwerin Deutschland

Dr Jörg Ruhkamp, Laboratory Director
joerg.ruhkamp@de.bureauveritas.com
Đt: 49-40-74041-0000
Fax: 49-40-74041-1499 

BV-HK Bureau Veritas CPS (Hong Kong) Ltd 
1/F, Pacific Trade Centre, 
2 Kai Hing Raoad, Kowloon Bay, 
Kowloon, Hong Kong

Dr. Lee Siu Ming, Regional Manager
siuming.lee@hk.bureauveritas.com
Đt: 852-2331-0726
Fax: 852-2331-0889 

BV-US Bureau Veritas CPS
100 Northpointe Blvd. 
Buffalo, New York 14228-1884

Michelle Korkowicz, Customer Service Specialist
michelle.korkowicz@bureaveritas.com
Đt: 716-505-3583
Fax: 716-505-3301

CTI-SZ CTI (Shenzhen) Ltd.
Building C, HongWei Industrial Park
BaoAn 70 District
Shenzhen, Guangdong, China

Kevin Lu, Senior Management Advisor 
kevin.lu@cti-cert.com 
Đt: +86-75533682258
Fax: +86-75533683385

INTERTEK-HK Intertek Testing Services Hong Kong Ltd.
4c Garment Centre
576 Castle Peak Road
Kowloon, Hong Kong

Kaye Leung, Client Services Supervisor
kaye.leung@intertek.com
Đt: 852-21738215
Fax: 852-34032528

INTERTEK-SH Intertek Testing Services Limited, Shanghai
2/F, Building No.4, Shanghai Comalong Industrial Park,
889 Yi Shan Road, Shanghai 200233, China

Jane Wu, Sr. Manager, Customer Services
jane.wu@intertek.com
Đt: 86-21-64954601; 86-21-60917026
Fax: 86-21-64953254

INTERTEK-TW Intertek Testing Services Taiwan Ltd.
8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, 
Taipei 114, Taiwan

KY Liang, Divisional Head, Analytical Chemistry
k.y.liang@intertek.com
Đt: 886-2-66022236
Fax: 886-2-6602-2889

THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ VẬN CHUYỂN ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐƯỢC NIKE CHO PHÉP
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SGS-BR SGS do Brasil Ltda.
Av. Andromeda, 832
Barueri- Sao Paulo
SP, 06473-000 Brazil

Adriana Morelli 
adriana.morelli@sgs.com 
Đt: +55 11 3883 8808 
Fax: +55 11 3883 8899 

SGS-HK SGS Hong Kong Ltd.
4/F, On Wui Centre,
25 Lok Yip Road
Fanling, NT, Hong Kong

Aaron Shum
aaron.shum@sgs.com 
Đt: +852 2774 7449, số máy lẻ 1354
Fax: +852 2330 4862

SGS-KO SGS Korea Co., Ltd.
#322, The O Valley Bldg.
555-9, Hogye-dong
Dongan-gu, Anyang Gyeonggi
Korea 431-080

Yuri Hong
yuri.hong@sgs.com 
Đt: +82 31 460 8060
Fax: +82 31 460 8080

SGS-TH SGS Thailand Ltd. 
41/23 Soi Rama III 59
Rama III Road, Chongnonsee
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

Bhuwadon Samlam 
bhuwadon.samlam@sgs.com 
Đt: +66 (0)2-683-0541 số máy lẻ 2177 

SGS-TW GIÀY DÉP VÀ THIẾT BỊ
SGS Taiwan Ltd.
Multi Chemical Laboratory-Kaohsiung
61, Kai-Fa Rd, Nanzih Export Processing Zone
Kaohsiung, Taiwan 81170

QUẦN ÁO
SGS Taiwan Ltd.
Textile Laboratory-Taipei
31, Wu Chyuan Road, New Taipei Industrial Park 
Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan 24886 

Janny Lin, SGS Marketing Representative
janny.lin@sgs.com
Đt: +886-7-3012121 số máy lẻ 4102
Fax: +886 7 3010867

Anita Chuang 
anita.chuang@sgs.com 
Đt: +886 2 2299 3279, số máy lẻ 5201
Fax: +886 2 2298 4060

SGS-VN SGS Vietnam Ltd. 
Lô III/21, Đường 19/5A, Tổ CN3
Khu Công Nghiệp Tân Bình
Phường Tây Thành, Quận Tân Phú
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngan Thai
ngan.thai@sgs.com
Đt: +848-38-160-999 số nội bộ 128
Fax: +848-38-160-996

THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ VẬN CHUYỂN ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐƯỢC NIKE CHO PHÉP, TIẾP THEO
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Liên hệ Phòng ban Địa điểm E-mail Điện thoại

Mike Schaadt Tất cả WHQ mike.schaadt@nike.com +1-503-532-8516

Andy Chen Tất cả Đài Bắc andy.chen@nike.com +886-2-81617135

Nick Farrar Tất cả WHQ nick.farrar@nike.com +1-503-532-0215

Michael Cordisco Nike – Footwear / Nike - Giày dép WHQ michael.cordisco@nike.com +1-503-532-0674

Logan LaRossa Nike – Apparel, Equipment, Licensees / 
Nike - Quần Áo, Thiết Bị, Giấy Phép

WHQ logan.larossa@nike.com +1-971-473-2730

John Foti Converse – Footwear / Converse - Giày dép Converse/Hoa Kỳ john.foti@converse.com +1-617-377-1149

Raymond Guerrero Converse – Apparel / Converse - Quần áo Converse/Hoa Kỳ raymond.guerrero@converse.com +1-646-563-7411

Brett Bjorkman Hurley – All/Hurley – Tất cả Hurley HQ/Hoa Kỳ brett_bjorkman@hurley.com +1-949-548-9375 số nội bộ 3151

Nếu bạn cần được hỗ trợ thêm sau khi sử dụng các thông tin liên hệ bên trên đối với các thắc mắc chung về RSL, vui lòng liên hệ với người trong phòng ban thích hợp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ VỀ RSL CỦA NIKE VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

Nhóm Sản Phẩm hoặc Thương Hiệu E-mail Nhóm Sản Phẩm hoặc Thương Hiệu E-mail

Nike Apparel / Quần Áo Nike RSL.NIKE.Apparel@nike.com Converse RSL.Converse@converse.com

Nike Footwear / Giày Dép Nike RSL.NIKE.Footwear@nike.com Hurley RSL.Hurley@hurley.com 

Nike Equipment / Thiết Bị Nike RSL.NIKE.Equipment@nike.com Các bên được cấp phép của Nike RSL.NIKE.Licensee@nike.com 

THÔNG TIN LIÊN HỆ NẾU CÓ THẮC MẮC LIÊN QUAN ĐẾN RSL
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NIKE, HƯỚNG DẪN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU KIỂM SOÁT MÙI, KHÁNG VI SINH VÀ 
HƯƠNG LIỆU 
Nike định nghĩa các nhà quản lý kiểm soát mùi là các chất kháng vi sinh (cũng được xác định là các chất diệt sinh, kháng khuẩn và chất kìm 
sinh), các công nghệ giữ mùi và sử dụng các thành phần hương liệu. Nike hiện nay hạn chế sử dụng hương liệu và/hoặc các công nghệ 
kiểm soát mùi trong các dòng sản phẩm Quần Áo, Giày Dép và Thiết Bị. Giới hạn này áp dụng cho bất kỳ hóa chất hay chất nào được áp 
dụng có chủ đích cho sản phẩm để kiểm soát số lượng vi khuẩn, giữ mùi, che mùi hoặc sản phẩm nước hoa hoặc người tiêu dùng. 

Các giới hạn sau đây được thiết kế có cân nhắc về người tiêu dùng và môi trường. Phải đáp ứng các điều kiện được mô tả bên dưới trước 
khi sử dụng bất kỳ hương liệu hay công nghệ kiểm soát mùi nào trong sản phẩm của Nike. Vui lòng liên hệ với đội ngũ Nike Chemistry 
để được hướng dẫn thêm về quy trình phê duyệt.

Hương liệu hoặc công nghệ kiểm soát mùi phải: 

• Không làm rò rỉ hoặc giải phóng hóa chất để có hiệu quả. A,B,C 

• Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của luật pháp toàn cầu.

• Có đăng ký theo Quy Định về Sản Phẩm Diệt Sinh của EU.

• Đạt yêu cầu đánh giá độc tính của công ty được tiến hành thông qua đội ngũ Nike Chemistry.

• Được chứng minh là có hiệu quả đối với các loại sản phẩm của chúng tôi.

• Tuân thủ Danh Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng của Nike.

• Có trong danh sách bluesign® bluefinder.

Lưu ý:

A. Hạn chế về rò rỉ và cố tình giải phóng hóa chất do có khả năng: 

• Gây nguy hại cho số lượng vi khuẩn có ích trên da.

• Tạo ra các điều kiện cho vi sinh kháng thuốc.

• Góp phần gây ra khả năng tích tụ trong cơ thể.

• Làm cho sản phẩm của Nike phải tuân thủ các giới hạn được đề xuất trong luật (REACH), và Chỉ Thị về Mỹ Phẩm, Chỉ Thị về Thiết 
Bị Y Tế hoặc Chỉ Thị về Dược Phẩm của EU.

B. Các công nghệ được biết là giải phóng các hóa chất để có hiệu quả: 

• Kim loại nặng (Đồng, Bạc, Tributyltin (TBT)) 

• Triclosan

• Pentachlorophenol

C. Túi chống ẩm (ức chế mốc): Dimethyl fumarate.

ĐỊNH NGHĨA
Nike định nghĩa các nhà quản lý kiểm 
soát mùi là các chất kháng vi sinh (cũng 
được xác định là các chất diệt sinh, kháng 
khuẩn và biostat), các công nghệ giữ mùi 
và các thành phần hương liệu.

CÁC HƯỚNG DẪN VÀ 
CHÍNH SÁCH KHÁC
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NIKE, CÁC HƯỚNG DẪN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ NANO 
Nike hiện nay hạn chế sử dụng nguyên vật liệu nano trong các dòng sản phẩm Quần Áo, Giày Dép và Thiết Bị. Hạn chế này áp dụng cho 
bất kỳ hóa chất hoặc chất nào kết hợp nguyên vật liệu nano được áp dụng có chủ đích cho một sản phẩm hoặc được sử dụng trong kết 
cấu của nó vì nó mang lại các hóa tính mong muốn cho sản phẩm cuối cùng hoặc vẫn nằm trong sản phẩm do nó được sử dụng trong 
sản xuất ra một bộ phận. 

Các giới hạn sau đây được thiết kế để đảm bảo rằng bất kỳ tác động tiêu cực nào có thể có đối với người tiêu dùng và môi trường liên 
quan đến việc sử dụng nguyên vật liệu nano sẽ được giảm thiểu, nếu không được loại bỏ. Phải đáp ứng các điều kiện được mô tả bên 
dưới trước khi sử dụng bất kỳ công nghệ nano nào trong sản phẩm của Nike. 

Các sản phẩm được áp dụng nguyên vật liệu nano phải: 

• Không làm rò rỉ hoặc giải phóng hóa chất (hoặc các phần tử) để có hiệu quả hoặc vì bị mòn,A trừ phi dữ liệu an toàn là khả dụng 
và chấp nhận được.

• Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của luật pháp toàn cầu.

• Có đăng ký thích hợp (ví dụ như Chỉ Thị về Chất Diệt Sinh của EU, nếu được sử dụng làm chất kiềm vi khuẩn).

• Nếu không cần đăng ký, hãng sản xuất/nhà cung ứng đã cung cấp một bản phân tích về sự an toàn của người tiêu dùng.

• Đạt yêu cầu đánh giá độc tính của công ty được tiến hành thông qua đội ngũ Nike Chemistry.B 

• Được chứng minh là có hiệu quả đối với các loại sản phẩm của chúng tôi.

• Tuân thủ Danh Sách Các Hóa Chất Hạn Chế Sử Dụng của Nike.

Lưu ý:

A. Hạn chế về rò rỉ và cố tình/vô tình giải phóng hóa chất do có khả năng: 

• Gây ra các tác động bất ngờ đối với sức khỏe – một số nguyên vật liệu nano tỏ ra có độc tính khác với các cấu trúc hóa học 
tương tự, nhưng lớn hơn, làm cho việc ngoại suy dữ liệu đối với các phần tử lớn hơn đối với nguyên vật liệu nano trở nên khó 
khăn.

• Tạo ra các tình huống tiếp xúc bất ngờ (ví dụ như hấp thụ qua da có thể xuất hiện theo cách khác), hoặc có những hậu quả bất 
ngờ (ví dụ như tạo ra các vi sinh vật kháng thuốc).

• Góp phần gây ra khả năng tích tụ trong cơ thể.

• Làm cho sản phẩm của Nike phải tuân thủ các giới hạn được đề xuất trong luật (REACH), và Chỉ Thị về Mỹ Phẩm, Chỉ Thị về Thiết Bị Y 
Tế hoặc Chỉ Thị về Dược Phẩm của EU hoặc các quy định cấm của tiểu bang hoặc địa phương về việc sử dụng nguyên vật liệu nano.

B. Nhu cầu đánh giá độc tính nhất quán:

• Những khẳng định của hãng sản xuất có thể không phản ánh thực tế và một số nguyên vật liệu có nhãn "nano" lại không phải là nano.

• Sự thay đổi của các vấn đề an toàn của người tiêu dùng liên quan đến nguyên vật liệu nano đang thay đổi nhanh chóng. Đội 
ngũ Nike Chemistry cam kết nắm bắt các xu hướng phát triển mới.

• Những quan ngại về độc tính đối với nguyên vật liệu nano là rất khác với các quan ngại về các hóa chất điển hình trong ngành 
của chúng ta và các bản đánh giá về các vấn đề an toàn của người tiêu dùng yêu cầu phải có các phương án mới.

ĐỊNH NGHĨA
Các nguyên vật liệu dựa trên công nghệ 
nano (có nghĩa là nguyên vật liệu nano) 
không có định nghĩa nhất quán. Công 
nghệ nano nói chung dùng để chỉ các 
hợp chất hoặc thành phần trong phạm vi 
từ 1 đến 100 nanomet (nm) ở một hoặc 
nhiều hướng. (Một nanomet là một phần 
tỉ mét.) Nguyên vật liệu dạng keo (cụ thể 
là kim loại) cũng có thể rơi vào phạm vi 
kích thước này. Những nguyên vật liệu này 
thường có các tính chất được cải thiện 
hoặc các tính chất mới góp phần đảm bảo 
kích thước nhỏ của chúng. Công nghệ 
nano mang tính đa ngành cao, và có thể 
tìm thấy các ví dụ trong các ứng dụng hóa 
học (ví dụ, polymer) và các ứng dụng kỹ 
thuật cơ khí/điện (ví dụ máy hiển vi).

Phần tử nano. Ba chiều nằm trong phạm 
vi từ 1 đến 100 nm.

Ống nano/dây nano. Hai chiều nằm trong 
phạm vi từ 1 đến 100 nm.

Phim nano. Một chiều nằm trong phạm 
vi từ 1 đến 100 nm.

CÁC HƯỚNG DẪN VÀ 
CHÍNH SÁCH KHÁC
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CHÍNH SÁCH VỀ DA ĐỘNG VẬT CỦA NIKE
Chính sách sau đây áp dụng cho các sản phẩm mang thương hiệu Nike hoặc các sản phẩm mang thương hiệu của Công Ty Liên Kết của 
Nike (gọi chung là "Các Sản Phẩm") chứa nguyên vật liệu bằng da động vật ("Da Động Vật").

Da Động Vật Được Phép Sử Dụng
Các loại Da Động Vật sau đây là được phép sử dụng trong Các Sản Phẩm: 

• Cừu (da + da sống còn lông / cừu xén lông một lần; bao gồm cừu con)

• Bò (da + da sống còn lông)

• Dê

• Lợn

• Kangaroo (nếu được bắt trong tự nhiên, phải được lấy từ các nhóm động vật có quản lý tích cực với sự giám sát của cơ quan 
chính phủ.)

Quốc Gia Xuất Xứ
• Các loại Da Động Vật Được Phép có thể được tìm mua ở tất cả các quốc gia trừ Trung Quốc, Ấn Độ, hoặc Quần Xã Sinh Vật 

Amazon như được giải thích cụ thể hơn ở bên dưới. 

• Các sản phẩm được làm bằng Da Động Vật phải kèm theo Quy Ước thích hợp về Buôn Bán Quốc Tế Các Loài Động Thực Vật 
Hoang Dã Gặp Nguy Hiểm (CITES) hoặc chứng nhận xuất khẩu bắt buộc khác khi có thể.

Các Quy Định Giới Hạn Bổ Sung
• Không được tìm mua Da Động Vật (đặc biệt là da bò) ở Quần Xã Sinh Vật Amazon (xem chính sách bên dưới).

• Da Động Vật phải không bị xem là ngoại lai hoặc được bảo vệ. Ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn ở cá sấu châu Mỹ, báo đốm, 
cá sấu, voi, cá, ngựa, báo, sư tử, kỳ đà, động vật hữu nhũ biển, đà điểu, cá mập, rắn, hổ, cá ruối, tê giác, v.v. 

• Da Động Vật không được lấy từ bất kỳ loài chó hay mèo thuần chủng hoặc chó hay mèo hoang.

• Da Động Vật không được là "lông mao," trừ việc da sống "còn lông" của bò hoặc lông cừu được phép theo quy định bên trên.

• Nike hỗ trợ việc sử dụng sợi len được tìm mua và chứng nhận từ cừu chưa la hóa và sẽ kết hợp tìm mua len của nó theo đó, ở tốc 
độ mà nguồn cung ứng và giá cả cho phép. 

• Nike ủng hộ mua lông tơ từ các nhà cung ứng sản xuất như một phụ phẩm của ngành sản xuất thịt. Các nhà cung ứng không 
cung cấp lông ta thu hoạch từ chim sống cũng không tìm mua như một phụ phẩm của ngành sản xuất patê.

• Thỏ Angora: Nike yêu cầu rằng các sản phẩm động vật được lấy theo cách nhân đạo và có trách nhiệm bao gồm lông thỏ 
Angora. Yêu cầu này cấm sử dụng kỹ thuật nhổ lông sống. 

CÁC HƯỚNG DẪN VÀ 
CHÍNH SÁCH KHÁC
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Chính Sách về Tìm Mua Da Từ Quần Xã Sinh Vật Amazon
• Da sống / da được sử dụng trong các sản phẩm của Nike sẽ không được sản xuất từ gia súc được nuôi trong Quần Xã Sinh Vật 

Amazon như được định nghĩa bởi IBGE.

• Các nhà cung ứng da sống / da Brazil của Nike phải xác nhận, bằng văn bản rằng họ cung cấp da sống / da cho các sản phẩm 
của Nike từ gia súc nuôi bên ngoài Quần Xã Sinh Vật Amazon. 

• Các nhà cung ứng da sống / da Brazil cho sản phẩm của Nike phải có một hệ thống liên tục, dễ theo dõi và minh bạch để đảm 
bảo rằng da sống / da được sử dụng cho các sản phẩm của Nike là từ gia súc được nuôi bên ngoài Quần Xã Sinh Vật Amazon. 

• Nike sẽ đánh giá tiến bộ của các nhà cung ứng trong việc lập một hệ thống liên tục, dễ theo dõi và minh bạch hàng quý. 

Nếu các nhà cung ứng không thể đảm bảo rằng da sống/da được sử dụng cho các sản phẩm của Nike là từ gia súc được nuôi bên ngoài 
Quần Xã Sinh Vật Amazon, Nike sẽ cân nhắc việc nâng cao khu vực loại trừ để bao gồm tất cả khu vực Amazon Legal (theo định nghĩa 
của IBGE). 

Định nghĩa
• Nuôi. Dùng để chỉ toàn bộ cuộc đời của gia súc.

• IBGE. Viện Địa Lý và Thống Kê Quốc Gia Brazil.

• Quần Xã Sinh Vật Amazon. Rừng mưa Amazon và hệ sinh thái liên quan của nó. Ranh giới của Quần Xã Sinh Vật Amazon trong 
Brazil được xác định bởi Viện Địa Lý và Thống Kê Brazil (IBGE). Có thể xem bản đồ tại ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas_tematicos/
mapas_murais/biomas.pdf.

• Amazon Legal. Toàn bộ chín tiểu bang của Brazil chứa các khu vực của Quần Xã Sinh Vật Amazon (Acre, Amazonas, Roraima, 
Amapá, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins và Maranhão). 

Hướng Dẫn Liên Quan
• Sức Khỏe Động Vật. Các nhà cung ứng phải mua Da Động Vật từ các cơ sở xử lý sử dụng phương pháp chăn nuôi hợp lý, và có các 

phương pháp đối xử / giết mổ nhân đạo với động vật cho dù là nuôi trong nông trại, trong nhà hoặc hoang dã (có quản lý).

• Leather Working Group (LWG). Các nhà cung ứng da phải sàng lọc quy trình thuộc da dựa trên Đề Cương của LWG để đảm bảo 
phương pháp hiệu quả nhất về môi trường www.leatherworkinggroup.com.

• Nike RSL. Các nhà cung ứng Da Động Vật phải tuân thủ RSL của Nike.

• Khả năng dễ theo dõi. Các nhà cung ứng phải có khả năng lần ngược về quốc gia xuất xứ của da sống/da thô. 

• Sự chính trực. Xác định loài đối với Da Động Vật phải chính xác (có nghĩa là tên khoa học/tên Latin và tên thông dụng) khi thích 
hợp vì mục đích nhập/xuất khẩu nguyên vật liệu và sản phẩm một cách hợp pháp.

• Pháp luật. Các nhà cung ứng phải đáp ứng mọi tiêu chuẩn pháp luật hiện hành toàn cầu đối với Da Động Vật. 

• Các Quy Định Thương Mại. Các nhà cung ứng phải tuân thủ các quy định thương mại nhập/xuất khẩu cụ thể áp dụng cho Da Động Vật.

CÁC HƯỚNG DẪN VÀ 
CHÍNH SÁCH KHÁC
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Vui lòng thực hiện theo các hướng 
dẫn trên mỗi trang.

Lưu ý: Mẫu đơn yêu cầu kiểm tra (TRF) trước đây nằm trong RSL hiện nay có thể tải 
xuống tại www.nikeincchemistry.com/restricted-substances-list/trf.pdf.
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CHƯƠNG TRÌNH 
GREEN CHEMISTRY 
CỦA NIKE

CHỨNG NHẬN NỖ LỰC XANH
Chương Trình Nỗ Lực Xanh (VGE) được thiết kế để khuyến khích sử dụng các hóa chất tốt hơn, bền vững hơn trong vật liệu hoặc quy 
trình bằng cách trao điểm thưởng cho các nỗ lực này trong Chỉ Số Bền Vững Nguyên Vật Liệu (Nike MSI). Các hồ sơ đăng ký phải tập 
trung vào nguyên vật liệu, với những tiến bộ rõ ràng trong việc giảm sử dụng hóa chất hoặc độc tính đối với người lao động, người tiêu 
dùng, và/hoặc môi trường. Ví dụ bao gồm:

• Một quy trình mới để loại bỏ hóa chất nguy hiểm ra khỏi sản xuất đồng thời duy trì các yêu cầu về hiệu suất.

• Một sự thay đổi chuyển sang một phương án bền vững hơn trong dây chuyền sản xuất một nguyên vật liệu.

• Chứng nhận dây chuyền sản xuất là được bluesign® hoặc Oekotex phê duyệt.

Có thể có tối đa 7 điểm được trao trong Nike MSI đối với một vật liệu cụ thể, tùy vào quy mô và phạm vi của cải thiện hóa chất. Thông 
thường, số điểm tối đa được trao cho những cải tiến nguyên vật liệu đẳng cấp thế giới, và tất cả điểm Nike MSI có giá trị trong tối thiểu 
hai năm sau khi trao.

Quy trình VGE:

• Gửi yêu cầu bắt đầu đánh giá VGE cho Đội Ngũ Nike Chemistry tại green.chem@nike.com. Bạn sẽ nhận được một mẫu đơn tiếp 
nhận VGE, đặt ra đủ các câu hỏi chi tiết để thực hiện các bước đầu tiên trong quy trình xem xét.

• Điền vào mẫu đơn tiếp nhận và gửi lại cho Nike. 

• Tùy vào hình thức và phạm vi của hồ sơ VGE, Nike sẽ đề nghị một phương án xem xét. 

• Thông tin tiết lộ về công thức (nếu phù hợp) phải đủ cụ thể để cho phép phân tích này. Thỏa thuận không tiết lộ thông tin 
(NDA) có thể được áp dụng tùy quyết định của nhà cung ứng. 

Lưu ý: Quy trình VGE không thay thế các thỏa thuận cung ứng hoặc bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào của các nhà cung ứng.

Nhà cung ứng yêu cầu đánh giá nỗ 
lực xanh hóa nguyên vật liệu hoặc 
quy trình. 
green.chem@nike.com

Xem xét của Nike Chemistry. Có thể yêu 
cầu thêm thông tin và dữ liệu. Có thể xác 
lập NDA.

Đánh giá độc tính nếu được bộ phận  
Nike Chemistry xem là cần thiết.

Nike Chemistry công bố sự phê duyệt hoặc 
từ chối.
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QUẢN LÝ HÓA CHẤT & 
SỰ MINH BẠCH

Quản lý hóa chất là một phần không thể tách rời của quy trình sản xuất vật liệu và sản phẩm tuân theo chính sách của Nike. Một chương 
trình quản lý hóa chất hiệu quả gồm có các chính sách được ghi nhận về thu mua, theo dõi, và đo lường, và báo cáo thông tin hóa chất 
khi cần thiết. Các tài nguyên được cung cấp chuỗi cung ứng để phát triển một chương trình quản lý hóa chất mạnh, hiệu quả và hữu 
hiệu, chẳng hạn như:

• Phương Hướng Đạt Mức Thải Hóa Chất Nguy Hiểm Bằng Không (ZDHC) Khuôn Khổ Quản Lý Hóa Chất và Danh Sách Các Hóa 
Chất Hạn Chế Sử Dụng Trong Sản Xuất (MRSL) (www.roadmaptozero.com)

• Bộ Công Cụ Dành Cho Nhà Cung Ứng của AFIRM Group (www.afirm-group.com/toolkit/)

Vui lòng đọc và cho biết bạn cam kết tuân thủ các chủ đề bên dưới bằng cách chọn mỗi hộp.

Chúng ta có một chính sách thu mua được ghi nhận đối với hóa chất. Chính sách này chứa danh sách các nhà cung ứng được duyệt, 
và liệt kê tất cả hóa chất được phép tại cơ sở, cũng như quy trình đánh giá để mua hóa chất lẽ ra không được quy định trong chính sách 
thu mua.

Chúng ta có một danh sách ghi nhận các hóa chất đã mua, bảo quản (bao gồm địa điểm) và được sử dụng tại cơ sở của chúng ta, được 
cập nhật thường xuyên và bất kỳ khi nào có hóa chất mới được đưa đến.

Chúng ta sẽ đảm bảo rằng cơ sở của chúng ta có một MSDS hoặc SDS hiện hành đối với mọi hóa chất và đảm bảo chúng sẵn sàng được 
cung cấp cho tất cả nhân viên xử lý hóa chất này tại tất cả địa điểm.

Chúng ta đảm bảo rằng mọi hóa chất được dán nhãn thích hợp, bảo quản trong vật đựng thích hợp, và đảm bảo chúng có thể được 
theo dõi đến hóa chất nguồn (số lượng lớn).

Chúng ta có một quy trình được ghi nhận trong đó ban quản lý cấp cao cung cấp ý kiến phản hồi về cách cải thiện hệ thống và định 
hướng tổ chức đến gần hơn với mục tiêu mức thải hóa chất nguy hiểm bằng không.

Chúng ta đảm bảo rằng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng cơ sở của chúng ta chỉ sử dụng các hóa chất tuân thủ:

• Các quy định ở nơi sản phẩm của bạn được sản xuất và bán

• Nike RSL

• ZDHC MRSL (www.roadmaptozero.com/programme-documents/)

Sau khi chọn tất cả các hộp bên trên, vui lòng điền vào các trường sau đây và tải lên một bản scan của mẫu đơn này lên Cổng Thông Tin Dành Cho Nhà Cung 
Ứng của Nike tại www.nikemsivp.com. Các mẫu đơn không hoàn chỉnh sẽ không được chấp nhận.

Tên nhà cung ứng

Tên của người quản lý (viết in)

Chức danh đầy đủ của người quản lý

Chữ ký của người quản lý

Ngày
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XÁC NHẬN TUÂN 
THỦ ZDHC MRSL

Tổ chức Zero Discharge Hazardous Chemicals Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận có tầm nhìn và nhiệm vụ sau đây:

• Tầm nhìn của ZDHC. Triển khai rộng rãi hóa học và phương pháp hiệu quả nhất trong ngành dệt may để bảo vệ người tiêu dùng, 
người lao động và môi trường tự nhiên.

• Nhiệm Vụ của ZDHC. Tiến lên mục tiêu mức thải hóa chất nguy hiểm bằng không trong chuỗi cung ứng của chúng ta và hành 
động cải thiện môi trường và sức khỏe con người.

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN VÀ TUÂN THỦ TẠM THỜI ĐỐI VỚI ZDHC MRSL
Bên ký kết xác nhận đã nhận ZDHC MRSL Phiên Bản 1.1 (Tháng 12, 2015) và Hướng Dẫn Tuân Thủ MRSL Tạm Thời (Tháng 12, 2015). 
Cả hai đều được cung cấp tại www.roadmaptozero.com.

Bên ký kết xác nhận thêm rằng họ sẽ có trách nhiệm:

• Triển khai ZDHC MRSL tại cơ sở sản xuất của mình theo thời gian.

• Chuyển ZDHC MRSL cho các đối tác chuỗi cung ứng.

• Thu thập các tài liệu được mô tả trong Hướng Dẫn Tuân Thủ MRSL Tạm Thời từ các nhà cung ứng hóa chất của mình.

Không giới hạn phạm vi của ZDHC MRSL, phải chú trọng đặc biệt đối với các nhà cung ứng hóa chất chẳng hạn như phụ kiện, thuốc 
nhuộm, mực, mực in, keo dính và dung môi.

Vui lòng tải lên một bản scan của tuyên bố này lên Cổng Thông Tin Dành Cho Nhà Cung Ứng của Nike (www.nikemsivp.com). Nếu có thắc mắc liên quan 
đến tuyên bố này, vui lòng liên hệ với RSLSupport@nike.com.

Tên nhà cung ứng

Đại chỉ nhà cung ứng

Tên của người quản lý (viết in)

Chức danh đầy đủ của người quản lý

Chữ ký của người quản lý

Ngày
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