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27. května 2016 
 
RE : REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ) dodržování nařízení 
 
Chcete-li koho se to týká : 
 
Prohlášení o shodě REACH pro Sensorex Products 970338 Rev. R : May 27 , 2016 
 
Tento dokument je výrok Sensorex týkajícího se nařízení ES 1907/2006 , také známý jako REACH 
(Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ) . 
 
Podle nařízení REACH , Sensorex je "Článek Dodavatel " , že vývoz články do EU. Jako výrobce " Články" Sensorex je ovlivněna článku 7 ( s citovaných článcích 57 a 59 ) a 
Článek 33 nařízení REACH 1907/2006. 
 
Článek 7 " Registrace a oznamování látek obsažených v předmětech " 
 
Sensorex odpověď : Sensorex senzory / sondy neobsahují žádné látky, které jsou " počítá s jejich uvolňováním " během normálních nebo přijatelných podmínek použití. 
Sensorex senzory / sondy neobsahují zadne z latek uvedených na počátečním písmenem " kandidátském seznamu latek vzbuzujících Mimořádné obavy " ze DNE 28. října 2008. 
Toto Platí pro Sensorex Výrobky vyrobené po 1. lednu 2006. Včetně kandidátských REACH seznamu SVHC ( 168 latek )Látky Na seznamu v příloze XVII ( součet položek F1 - 
F40 ) 
 
Článek 33 " Povinnost sdělovat informace o látkách ve výrobcích" 
 
Sensorex odpověď : Sensorex senzory / sondy neobsahují žádné z látek uvedených na " kandidátském seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy " ze dne 28. října 2008 
 
Kromě toho budeme držet naši zákazníci informováni v případě, že některý látky vzbuzující mimořádné obavy ( SVHC ) měly být přítomny v koncentraci vyšší než 0,1 % 
hmotnosti / hmotnosti některý z našich produktů . 
 
Naším záměrem je pokračovat ve výrobě našich produktů a udržovat naše podnikání v souladu s požadavky nařízení REACH . Učinili jsme i nadále činí veškeré nezbytné kroky k 
zajištění jejich dodržování. Budeme informovat naše zákazníky na základě poptávky jakýchkoliv relevantních informací pro předběžnou registraci mohou vyžadovat . 
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