
	  

Lyreco	  informa	  que	  os	  dados	  mencionados	  neste	  documento	  são	  propriedade	  dos	  fornecedores	  e/ou	  fabricantes	  dos	  productos	  em	  questão,	  e	  que	  são	  transmitidos	  
à	  Lyreco	  sob	  a	  plena	  responsabilidade	  dos	  mesmos.	  Apenas	  os	  fornecedores	  e/ou	  fabricantes	  assumirão	  a	  responsabilidade	  em	  caso	  de	  informação	  errónea.	  	  

*A	  Avaliação	  de	  Produtos	  Amigos	  do	  Ambiente	  da	  Lyreco	  foi	   revista	  pelos	  Serviços	  de	  Sustentabilidade	  da	  SGS	  CTS	  e	  encontra-‐se	  em	  conformidade	  geral	  com	  os	  
princípios	  da	  norma	  ISO	  14020	  e	  com	  a	  normativa	  da	  ICC	  (Câmara	  Internacional	  de	  Comércio)	  para	  Eco-‐etiquetas.	  

Version:	  15	  March	  2018	  

	  

	  
Referência	  Lyreco:	  130021	  
Descrição:	  Caneta	  não	  retrátil	  de	  tinta	  base	  óleo	  BIC	  Cristal	  cor	  vermelha	  
Fabricante:	  BIC	  IBERIA	  S.A.	  

Avaliação que cumpre com a ISO 14020 e com a normativa da ICC (Câmara Internacional de Comércio) 
para eco-etiquetas (para mais informação, visite eco.lyreco.com) 

A	  eco-‐etiqueta	  é	  aplicada	  quando	  o	  produto	  possui	  o	  símbolo	  “P ”.	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Auto-‐declarações	  ambientais	  (ISO	  14021)	  

Compostável:	  	  

Degradável:	  	  

Desmontável:	  	  

Produto	  de	  longa	  durabilidade:	  P 	  

Energia	  recuperada:	  	  

Reciclável:	  %	  

Conteúdo	  reciclado:	  
	   Resíduo	  pré-‐consumo:	  %	  
	   Resíduo	  pós	  -‐consumo:	  %	  

Redução	  do	  consumo	  de	  energia	  	  
na	  utilização	  do	  produto:	  	  

Redução	  da	  utilização	  de	  recursos	  na	  
fabricação	  do	  produto:	  P 	  
	  
Redução	  do	  consumo	  de	  água	  	  
na	  utilização	  do	  produto:	  	  

Reutilizável	  e	  recarregável:	  P 	  

Redução	  de	  resíduos	  na	  fabricação,	  distribuição,	  utilização	  ou	  
eliminação	  do	  produto:	  	  

	  

	  	  

	  	  	  

Eco-‐etiquetas	  certificadas	  (ISO	  14024)	  

Blue	  Angel	  	  	  

Nordic	  Swan	  	  	  

EU	  Ecolabel	  (Flor	  Europeia)	  	  	  

NF	  Environnement	  	  P 	  

UTZ	  	  	  

AB	  Production	  	  	  

Rainforest	  	  	  

Japan	  Eco	  Mark	  	   

FSC	  Recycled	  	  	  

FSC	  	  

PEFC	  	  	  

Mirel	  	  	  

Taiwan	  Green	  Mark	  	   

	  	  Outros	  critérios	  significativos	  de	  sustentabilidade:	  
Environmental	  Friendly	  Packaging:	  minimum	  80%	  Recycled	  carton	  


