
Serviços de análise de águas residuais e lodo  
aos seus membros, através do Programa ZDHC.
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Capacidades robustas

Lista aceita de laboratórios Outras localizações da Intertek

A Intertek apoia as diretrizes do ZDHC 
relacionadas as águas residuais, através de 
nossa ampla e robusta rede de laboratórios que 
participam do Programa.

Nossos laboratórios aceitos estão 
estrategicamente localizados na Ásia e na 
Europa, os principais mercados de fornecedores 
e de produção.

Todos eles estão qualificados para lidar com 
os testes de esgoto e lodo, de acordo com 
as diretrizes do ZDHC relacionadas as Águas 
Residuais, bem como para fazer o upload de 
dados de teste para o ZDHC Wastewater 
Gateway em nome dos fornecedores.

Além disso, a Intertek conta com a confiança 
de varejistas, marcas e fabricantes globais 
de têxteis, vestuário e calçados, para garantir 
a qualidade e o desempenho dos produtos, 
por meio de testes, inspeção e programas de 
auditorias reconhecidos pelas marcas líderes 
mundiais.

Adotamos uma abordagem holística e aberta, 
apoiando práticas mais seguras de gerenciamento 
de produtos químicos em toda a cadeia de valor. Ao 
colaborar com o ZDHC, as organizações podem reduzir 
os riscos, responder às mudanças nas demandas dos 
clientes, cortar custos e preservar recursos valiosos.

A Área de Foco do Processo promove boas práticas 
de gerenciamento químico nas operações diárias dos 
fornecedores (instalações de produção) e harmoniza a 
implementação do conjunto de ferramentas ZDHC em 
toda a cadeia de suprimentos.

SUPORTE À INDÚSTRIA NA CONSTRUÇÃO DE GERENCIAMENTO QUÍMICO RESPONSÁVEL COM FERRAMENTAS QUE ATENDEM ÀS SUAS NECESSIDADES.

Abaixo está uma lista dos Laboratórios da 
Intertek que participam do Programa para 
fornecer capacidades de Amostragem, Teste 
e Carregamento de Dados:

• Bangladesh - Daca
• China - Xangai e Shenzhen
• Índia - Bangalore e Gurgaon
• Espanha - Zierbena
• Tailândia - Bangkok
• Turquia - Istambul
• Vietnã - Cidade de Ho Chi Minh

Os seguintes locais da Intertek também 
fornecem serviços de amostragem e 
preparação:

• Camboja
• Portugal
• Egito
• Roménia
• Indonésia
• Coreia do Sul
• Itália

• Sri Lanka

• México

• Taiwan

• Paquistão

• Tailândia

• Filipinas

SOFTLINES

PARA MAIS INFORMAÇÕES

0800 129 200

falecom@intertek.com

intertek-br.com

Dentro da Área de Foco do Processo, executamos 
iniciativas que:

• Promover a implementação harmonizada e holística  
 do conjunto de ferramentas ZDHC;

• Desenvolver e manter ferramentas para avaliar  
 práticas de gerenciamento químico em toda a  
 cadeia de suprimentos. Inclui, entre outros, o Módulo  
 de Gerenciamento de Produtos Químicos do Higg  
 Facilities Environmental Module (FEM) 3.0;

• Forneça ferramentas práticas para ajudar os   

 fornecedores a gerenciar melhor os produtos  
 químicos, como o Guia de Gerenciamento de   
 Sistemas Químicos da ZDHC (CMS);

• Apoiar o desenvolvimento de treinamentos da  
 ZDHC Academy, que também são usados   pelo HUB  
 de Implementação;

• Elementos de suporte do Programa Leader, que  
 visa alinhar e acompanhar e medir o progresso com  
 a implementação das ferramentas ZDHC, tanto no  
 nível da marca quanto do fornecedor.
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