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No KATEGORI PRODUK SNI

1. Kertas cetak tanpa salut SNI 7188.1.3-2016

2. Serbuk Deterjen pencuci sintetik rumah tangga SNI 19-7188.2.1-2006

3. Tekstil dan Produk Tekstil SNI 7188.4.1-2016

4. Kulit jadi SNI 19-7188.3.1-2006

5. Sepatu kasual dari kulit SNI 19-7188.3.2-2006

6. Kertas tisu untuk kebersihan SNI 19-7188.1.2-2006

7. Kertas kemas SNI 19-7188.1.1-2006

8. Kertas cetak salut SNI 7188.1.4:2010

9. Baterai kering SNI 7188.5.1:2010

10. Cat tembok SNI 7188.6:2010

11. Tas Belanja Plastik & Bioplastik Mudah Terurai SNI 7188.7-2017

12.

13

Ubin keramik

Furnitur Perkantoran

SNI 7188.8-2013

SNI 7188.9-2015

SNI Kriteria Ekolabel



SNI CAT
No. SNI Judul SNI Ruang lingkup SNI

SNI 8011:2014  

Cat dekoratif berbasis

pelarut organik (solvent-

borne)

Standar ini menetapkan 
spesifikasi cat berbasis berbasis
pelarut organik yang
digunakan untuk keperluan 
pengecatan arsitektur yang
bersifat dekoratif baik interior 
ataupun eksterior

SNI 7188.6:2010

Kriteria Ekolabel-Bagian

6: Kategori Produk Cat

Tembok

Kriteria ini menetapkan: acuan
normatif, istilah dan definisi, 
kriteria dan persyaratan ambang 
batas, metode uji/verifikasi, 
serta persyaratan umum. 
Kriteria ekolabel ini berlaku
untuk: 1. Cat tembok berbasis
air. 1.1 Cat tembok emulsi (cat 
tembok berbasis lateks). 1.2 Cat 
tembok berbasis air lainnya. 2. 
Cat tembok berbasis pelarut



Persyaratan, Kriteria, Ambang Batas 
SNI Kriteria Ekolabel Cat Tembok

No Aspek Lingkungan Persyaratan Metode/ Uji Verifikasi

1 Kadar VOC
a. Cat tembok emulsi

b. Cat tembok ber-

basis air lainnya

c. Cat tembok ber-
basis pelarut

a.   Tak lebih dari 50 g/L

b.   Tak lebih dari 100 g/L

c.   Tak lebih dari 380 g/L

Verifikasi pernyataan pemohon 
tentang pemenuhan persyaratan 
disertai laporan hasil pengujian 
menurut metode uji ISO 11890-1, 
ISO 11890-2, ISO 17895, atau 
ASTM D 3960 atau metode 
pengujian lainnya yang divalidasi 
atau diverifikasi, yang dilakukan 
oleh laboratorium pengujian yang 
telah menerapkan ISO/IEC
17025.

Pengujian harus dilakukan pada 
cat-cat berwarna merah, biru, 
putih, kuning, dan hitam yang 
merupakan warna dasar dari 
pembuatan cat warna lainnya



l

No Aspek Lingkungan Persyaratan Metode/ Uji Verifikasi

2 Hidrokarbon aromatik Hidrokarbon-hidrokarbon 

aromatik tak boleh digunakan 

sebagai pelarut dalam cat 

Jika terkandung sebagai 

ikutan maka:
a.   Cat tembok emulsi tidak

lebih dari 0,1 % berat

b. Cat tembok berbasis air

lainnya tak lebih dari 1%

berat
c.   Cat tembok berbasis

pelarut tak lebih dari 5

Verifikasi pernyataan pemohon 

tentang pemenuhan persyaratan 

disertai laporan hasil pengujian 

menurut metode uji ASTM D 3257 

atau metode pengujian lainnya 

yang divalidasi atau diverifikasi, 

yang dilakukan oleh laboratorium 

pengujian yang telah menerapkan 

ISO/IEC 17025.

Pengujian harus dilakukan pada 

cat-cat berwarna merah, biru, 

putih, kuning, dan hitam yang 

merupakan warna dasar dari 

pembuatan cat warna lainnya
3. Hidrokarbon 

berhalogen

Hidrokarbon-hidrokarbon 

berhalogen tak boleh 

digunakan dalam cat

Verifikasi pernyataan pemohon 

tentang pemenuhan persyaratan 

disertai laporan hasil pengujian 

menurut metode uji ASTM D 4457 

atau metode pengujian lainnya yang 

divalidasi atau diverifikasi, yang 

dilakukan oleh laboratorium
pengujian yang telah menerapkan

~                                          
~
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menerapkan ISO/IEC 17025

No Aspek Lingkungan Persyaratan Metode/ Uji Verifikasi

4 Logam-logam berat 

dan senyawanya

a. Produk cat tidak 

boleh mengandung 

logam berat arsen 

(As) dan antimon 

(stibium, Sb)

b. Kadar logam berat 

yang diperbolehkan 

sebagai ikutan 

adalah:
Hg<60 mg/kg Pb< 90 
mg/kg Cd< 75 mg/kg 
Cr+6 < 60 mg/kg

1. Untuk verifikasi ketiadaan As, Sb, 

pemohon membuat deklarasi telah 

memenuhi persyaratan dan 

menyampaikan laporan hasil pengujian 

menurut metode uji ASTM D 2348 untuk 

As, atau metode pengujian lainnya yg 

divalidasi atau diverifikasi, yang dilakukan 

oleh laboratorium pengujian yang telah 

menerapkan ISO/IEC 17025

2. Verifikasi pernyataan pemohon tentang 

pemenuhan persyaratan disertai laporan 

hasil pengujian menurut metode uji ISO
3856-1 atau ASTM D 3335 untuk Pb, ISO

3856-4 atau ASTM D3335 untuk Cd, ISO

3856-5 untuk Cr0+, dan ISO 3856-7 atau 
ASTM D3624 untuk Hg atau metode 
pengujian lainnya yg divalidasi atau 
diverifikasi yg dilakukan oleh laboratorium 
pengujian yang telah



No Aspek Lingkungan Persyaratan Metode/ Uji Verifikasi

b. Bahan-bahan yang 

digunakan dalam formulasi

bahan cat tidak boleh

mengandung senyawa-

senyawa triphenyl tin (TPT) 

dan tributyl tin (TBT)

Pengujian harus dilakukan pada 

cat-cat berwarna merah, biru, 

putih, kuning, dan hitam yang 

merupakan warna dasar dari 

pembuatan cat warna lainnya.

Untuk verifikasi ketiadaan TPT 

dan TBT, permohonan membuat 

deklarasi telah memenuhi 

persyaratan dilampiri dengan 

Certificate of Analysis (CoA) dari 

biosidanya.




