CERTIFICAÇÃO DE MÓVEIS
NO BRASIL E NO MUNDO

Entenda melhor os produtos através de ensaios e
diferencie seus produtos através da certificação.
Os fabricantes e os varejistas de móveis confiam na qualidade e no desempenho de seus produtos para
manter a reputação da sua marca. É por isso que é importante ter um parceiro que compreenda o seu
mercado e tenha experiência em ensaios ao redor do mundo para auxiliar com normas e regulamentos
da indústria.
Você pode confiar na experiência global da UL para ensaios, certificação e inspeção de móveis, desde
matérias-primas e componentes até produtos acabados, acessórios e embalagens.

CERTIFICAÇÃO DE MÓVEIS PARA O MERCADO
BRASILEIRO
CERTIFICAÇÕES VOLUNTÁRIAS – INMETRO
Os Programas Brasileiros de Certificação Voluntária de Móveis da UL são baseados em normas
técnicas e acreditados pelo INMETRO e podem ser utilizados por especificadores de políticas
de compras institucionais e de editais de compras públicas. A marca UL indica transparência e
confiabilidade, transmitindo aos usuários confiança nas suas compras e especificações.
Programas acreditados pelo INMETRO:
• Assentos Múltiplos - norma
ABNT NBR 16031
• Cadeiras de Escritório norma ABNT NBR 13962
• Cadeiras Giratórias - norma
ISO 21015
• Assentos para Espectadores -

norma ABNT NBR 15878
• Armários - norma ABNT NBR
13961
• Divisória Modular Tipo PisoTeto - norma ABNT NBR 15141
• Divisória Tipo Painel - norma
ABNT NBR 13964

• Mesas - norma ABNT NBR
13966
• Móveis para Telemarketing norma ABNT NBR 15786
• Sistemas de Estação de
Trabalho - a norma ABNT
NBR 13967

CERTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS – INMETRO
Os fabricantes de produtos com Regulamentos Técnicos e Programas de Avaliação da Conformidade
estabelecidos pelo INMETRO devem obter a certificação antes de comercializar seus produtos no
Brasil. A UL possui acreditação para os seguintes escopos:
• Portaria 53/2016 - Berços Infantis - norma
ABNT NBR 15860

• Portaria 622/2012 - Assentos para Eventos
Esportivos - norma ABNT NBR 15925

• Portaria 105/2012 - Móveis Escolares - norma
ABNT NBR 14006

• Portaria 51/2013 - Cadeiras de Alimentação
para Crianças - norma ABNT NBR 15991

• Portaria 342/2014 - Cadeiras Plásticas
Monobloco - norma ABNT NBR 14776

A UL OFERECE DIVERSOS SERVIÇOS PARA O MERCADO
GLOBAL DE MÓVEIS
ENSAIOS QUÍMICOS E DE EMISSÕES
Países em todo o mundo exigem ensaios químicos para garantir que os produtos não contêm
elementos químicos, como chumbo e ftalatos. A UL pode ajudar os fabricantes e revendedores a
manter a conformidade com estas regulamentações através de ensaios em móveis, tintas, vernizes,
tecidos para móveis e colchões.
A UL pode realizar ensaios de acordo com os regulamentos internacionais, incluindo os regulamentos
de Registo, Avaliação e Autorização de Substâncias Químicas (REACH) e a Lei de Melhoria da
Segurança dos Produtos de Consumo (CPSIA) dos EUA.
Para fabricantes que querem determinar as emissões químicas de seus produtos, a UL é líder global
em ensaios de emissões químicas de compostos orgânicos voláteis (COVs) e teor de formaldeído.
O ensaio de emissões químicas pode ajudar os fabricantes a demonstrar conformidade com os
seguintes requisitos globais de emissões:
• Normas Europeias EN 717 e
EN 120
• Procedimento de Avaliação
da Alemanha - AgBB
• Certificação Blue Angel

• Golden M (Associação
Alemã de Garantia da
Qualidade dos Móveis)

• Norma Japonesa JIS A 1460
• CARB Testing of
Formaldehyde Emissions

• US California 01350
• BIFMA M7.1/X7.1

ENSAIOS DE DESEMPENHO E DURABILIDADE
Fabricantes, fornecedores e varejistas precisam de informações precisas e confiáveis sobre o produto
para garantir que seus produtos sejam seguros e duráveis, o que mitiga o risco e a responsabilidade por
falhas nos produtos.
Ensaiar seus produtos com a UL demonstra o compromisso de um fabricante em fabricar produtos
duráveis, seguros e que atendam aos requisitos da indústria. Os laboratórios da UL são credenciados
para ensaiar conforme as normas BIFMA, EN e outros padrões internacionais e fornecem informações
sobre como os produtos serão executados durante as fases de projeto, prototipagem e comercialização.

EQUIPAMENTO DE ENSAIO PERSONALIZADO
Você está interessado em comprar seu próprio equipamento de ensaio? A UL constrói equipamentos
de ensaio personalizado para suas especificações para que você possa realizar ensaios conforme
normas BIFMA e outros ensaios especializados. O equipamento inclui ensaio de durabilidade do
encosto da cadeira, ensaio de impacto, ensaio de carga, ensaios cíclicos e durabilidade do braço, além
dos dispositivos da medição da cadeira. Entre em contato conosco para discutir suas necessidades.

ENSAIOS DE FLAMABILIDADE
Os ensaios de flamabilidade são necessários para vários tipos de móveis e os requisitos variam de um
país para outro. A UL fornece ensaios abrangentes de flamabilidade para tecidos e móveis estofados
e realiza os ensaios de acordo com normas reconhecidas internacionalmente que investigam
características de ignição, propagação de chama e liberação de calor do móvel, tais como CAL TB 117,
CAL TB 133, NFPA 701, UL 723 e EN 1021.

GARANTIA DE QUALIDADE PARA VAREJISTAS
Varejistas enfrentam desafios únicos na área de móveis. Eles tem que ser especialistas em regulamentos
globais, expectativas do mercado, requisitos do cliente e ainda lidar com vários fornecedores que estão
produzindo seus produtos. Em 2014, 1,4 milhões de móveis residenciais foram retirados dos Estados
Unidos devido falhas no produto, de acordo com a Consumer Product Safety Commission (CPSC). O
impacto financeiro de um recall pode ter consequências importantes em seu negócio.
A UL pode ajudar os varejistas a mitigar o risco desenvolvendo protocolos de qualidade e segurança do
produto considerando cada país no qual eles são vendidos. Isso pode ajudar os varejistas a manter a
qualidade dos produtos de vários fornecedores.

CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA
Por mais de 100 anos, a marca UL foi sinônimo de segurança. É por isso que autoridades nos Estados
Unidos exigem que mobiliários de escritório, mobiliários domésticos, equipamentos de varejo e outros
produtos sejam certificados conforme as normas UL.
Ter a marca UL nos seus produtos demonstra aos consumidores, autoridades locais e funcionários
aduaneiros que um produto cumpre com os requisitos de segurança, o que pode acelerar a aceitação
do produto.

CERTIFICAÇÃO GREENGUARD
A Certificação UL GREENGUARD é uma rigorosa certificação de terceira parte que verifica se um
produto tem baixas emissões químicas e serve como um diferencial baseado na saúde para os
produtos certificados. Os produtos certificados GREENGUARD ajudam a satisfazer os requisitos de
centenas de programas de construção ecológica, incluindo CA 01350, Green Globes, GSA e LEED®.

CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Os fabricantes podem demonstrar seu compromisso com a saúde e o meio ambiente através da
realização de certificações ambientais e que também ajudam na realização de pontos no LEED. A UL
fornece:
• Certificação BIFMA Level, é uma certificação ambiental multi-atributo baseada em ciclo de vida
voltada apenas para móveis corporativos.
• Certificação FACTS para tecidos, realizada conforme a norma NSF 336, que aborda os aspectos
ambientais, econômicos e sociais dos tecidos de mobiliário usados em espaços comerciais.
• Declarações Ambientais de Produtos (DAPs), que demonstram a liderança no mercado, mostrando
o compromisso de um fabricante com a transparência através da verificação de terceira parte.

ENSAIOS EM EMBALAGEM
Você sabe que seus produtos saíram bem da fábrica. Mas você sabe como eles vão chegar ao seu
cliente? Muita coisa pode acontecer durante o transporte, e é por isso que a UL executa ensaios para
as normas da International Safe Transit Association (ISTA) para que você possa ter certeza de que sua
embalagem é apropriada para o transporte do seu produto. Nosso laboratório em Cabiate, na Itália,
é certificado pelo ISTA.
A UL pode fornecer a documentação e os relatórios de ensaio necessários para que a Certificação
ISTA apareça em sua embalagem.

LABORATÓRIOS INTERNACIONAIS
Chicago

Milan

Holland, MI
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Shanghai
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Nansha

POR QUE ESCOLHER A UL?
A UL É LÍDER MUNDIAL EM CERTIFICAÇÃO, ENSAIO, AUDITORIA E INSPEÇÃO PARA A INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COM UM LEGADO
DE CONFIANÇA DE UM SÉCULO. A UL TEM FUNCIONÁRIOS EM 39 PAÍSES DISTRIBUÍDOS EM CINCO CONTINENTES E MAIS DE
130 LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO E ENSAIOS EM TODO O MUNDO. NOSSAS SOLUÇÕES PERSONALIZADAS AJUDAM OS
CLIENTES A PRODUZIR PRODUTOS QUE ATENDEM AS NORMAS DA INDÚSTRIA, ATENDEM ÀS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES E
GANHAM UMA VANTAGEM COMPETITIVA NO MERCADO.

COMO COMEÇAR
Para mais informações sobre os serviços da UL e como eles podem beneficiar sua empresa, visite www.ul.com. Ou, nos ligue ou nos
escreva hoje mesmo:
(55 11) 3049-8300
ule.brasil@ul.com
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