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11751 Markon Drive
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Gegužės 27 , 2016
RE: Ar REACH ( registracijos, įvertinimo , autorizacijos ir apribojimų ) reguliavimo atitiktis
Kam ji gali būti susiję :
REACH pranešimą dėl atitikties Sensorex Produktai 970338 red R : Gegužės 27 , 2016
Šis dokumentas yra Sensorex pareiškimas dėl EB Reglamentą 1907/2006 , taip pat žinomas kaip REACH ( Registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) .
Pagal REACH nuostatų , Sensorex yra "Tiekėjas straipsnis" , kad eksportas Straipsniai ES. Kaip " straipsnių " gamintojas Sensorex veikia 7 straipsnio ( su nuorodose 57 ir 59
straipsnius ), ir REACH reglamento 1907/2006 33 straipsnis .
7 straipsnis " registravimas ir pranešimas apie gaminiuose esančias medžiagas "
Sensorex atsakymas: Sensorex jutikliai / davikliai nėra jokių cheminių medžiagų , kurios yra " ketinama išleisti " įprastinėmis arba pagrįstai naudojimo sąlygomis.
Sensorex jutikliai / davikliai nėra jokios išvardytų dėl pradinio " medžiagų sąrašas labai didelį susirūpinimą kandidatas d spalio 28, 2008. Tai taikoma Sensorex pagaminti
medžiagas po sausio 1, 2006 Įskaitant sąrašas | REACH kandidatinį SVHC (168 medžiagoms) ir cheminės medžiagos sąrašas XVII priedą ( PUNKTAI F1 F40 ).
33 straipsnis " Pareiga perduoti informaciją apie gaminiuose esančias chemines medžiagas "
Sensorex atsakymas: Sensorex jutikliai / davikliai nėra jokios išvardytų ant " kandidatinį sąrašą Didelį koncerno" d , 2008 spalio 28 d medžiagų
Be to, mes nuolat mūsų klientai informuojami atveju, bet labai didelį susirūpinimą medžiaga ( SVHC ) būtų pateikti į daugiau nei 0,1 % masės / masės koncentracijos visus mūsų
produktus .
Mūsų tikslas yra ir toliau gamina savo produktus ir išlaikyti savo verslą pagal REACH reglamento reikalavimus. Mes ėmėmės ir toliau imtis visų būtinų priemonių, kad būtų
laikomasi . Mes informuosime savo klientus pareikalavus bet atitinkamos išankstinės registracijos informaciją, gali prireikti .
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