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Május 27 , 2016
RE : REACH (Registration, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról ) szabályozás betartását
Ahhoz, hogy akire tartozik :
REACH Compliance Statement számára SENSOREX Termékek 970.338 Rev. R : May 27 , 2016
Ez a dokumentum SENSOREX nyilatkozata EK 1907/2006 rendelet , vagy más néven a REACH ( Regisztrálásáról, értékeléséről , engedélyezéséről és a vegyi anyagok ) .
A REACH rendelet , SENSOREX egy cikk " Szállító " , hogy az export cikkek az EU-ban. Mint a termelő " cikkek" SENSOREX érinti a 7. cikk ( a hivatkozott 57. és 59. ),
valamint 33. cikk A REACH-rendelet 1907/2006 .
7. cikk " regisztrálása és bejelentése árucikkekben előforduló anyagok "
SENSOREX válasza : SENSOREX érzékelőinek / szondák nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek " célja, hogy fel kell szabadítani " szokásos vagy ésszerű felhasználási
feltételek .
SENSOREX szenzorai / szondák nem tartalmaznak a felsorolt anyagokat a kezdeti " jelöltlista anyagok különös aggodalomra okot adó " kelt október 28-án , 2008. Ez vonatkozik
SENSOREX gyártott követően 2006. január 1- Beleértve a REACH jelöltlista SVHC ( 168 anyagok) és anyagok jegyzéke XVII ( ITEMS F1 - F40 ) .
33. cikk " információk közlésének kötelezettsége anyagokról szóló cikk "
SENSOREX válasza : SENSOREX érzékelőinek / szondák nem tartalmaznak a felsorolt anyagokat a " jelöltlista anyagok különös aggodalomra okot adó " -án kelt október 28,
2008
Ezen felül fogjuk tartani ügyfeleink tájékoztatást abban az esetben, minden anyag különös aggodalomra okot adó ( SVHC ) voltak jelen lenni koncentrációban több, mint 0,1 % ,
tömeg / tömeg valamelyik termékünk .
Szándékunk az, hogy továbbra is termelni termékeink és fenntartásához üzleti követelményeinek megfelelően a REACH rendelet . Megtettük , és továbbra is tegyenek meg minden
szükséges lépést annak biztosítása érdekében. Tájékoztatni fogjuk ügyfeleinket igény bármely vonatkozó előzetes regisztrációs információt kérhetnek.
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