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RE: REACH ( registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier ) regulering overholdelse
Til hvem det måtte vedrøre:
REACH Compliance Statement for Sensorex Products 970.338 Rev. R : May 27 , 2016
Dette dokument er Sensorex erklæring om EF-forordning 1907/2006 , også kendt som REACH ( Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier ) .
Under REACH Regulations , Sensorex er en "Artikel Supplier" at eksporten Artikler til EU. Som producent af "artikel " Sensorex påvirkes af artikel 7 ( med refererede artikel 57 og 59) og Artikel 33
i REACH-forordningen 1907/2006 .
Artikel 7 " Registrering og anmeldelse af stoffer i artikler "
Sensorex svar: Sensorex sensorer / sonder indeholder ingen stoffer, der er " beregnet til at blive frigivet" under normale eller rimelige betingelser for brug.
Sensorex sensorer / sonder ikke indeholder nogen af de stoffer, der er opført på den oprindelige " kandidatlisten over stoffer særligt problematiske " dateret den 28. oktober 2008. Dette gælder for
Sensorex produkter fremstillet efter 1. januar 2006. Herunder REACH kandidatlisten over SVHC ( 168 stoffer ) og stoffer på liste i bilag XVII ( PUNKTER F1 - F40 )
Artikel 33 " Forpligtelse til at videregive oplysninger om stoffer i artikler"
Sensorex svar: Sensorex sensorer / sonder ikke indeholder nogen af de stoffer, der er opført på " kandidatlisten over stoffer særligt problematiske " dateret 28. oktober 2008
Desuden vil vi holde vores kunder orienteret i tilfælde af at noget stof af særligt problematiske ( SVHC ) var at være til stede i en koncentration på mere end 0,1% vægt / vægt i nogen af vores
produkter .
Vores hensigt er at fortsætte med at producere vores produkter og opretholde vores forretning i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen . Vi har taget og fortsætter med at tage alle
nødvendige skridt til at sikre overholdelse. Vi vil informere vores kunder efter behov af en hvilken som helst relevant præregistrering oplysninger, de kan kræve .
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