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Maijs 27 , 2016 
 
RE : REACH ( reģistrācija, novērtēšana , autorizācija un ierobežošanu ) regulēšana atbilstība 
 
Uz kurām tā var attiekties uz : 
 
REACH atbilstības paziņojums Sensorex produktu 970338 red R : May 27 , 2016 
 
Šis dokuments ir Sensorex paziņojums par EK Regulas 1907/2006 , kas pazīstams arī kā REACH ( Reģistrācija, novērtēšana, atļaušana un ierobežošanu ). 
 
Saskaņā ar REACH regulu , Sensorex ir "Piegādātājs pantā" , kas eksportē uz ES pantu. Kā ražotājs "Raksti " Sensorex ietekmē 7. pantā ( ar atsauces 57. un 59. pants) un 
REACH regulas 1907/2006 33. Pants. 
 
7. pants " reģistrācija un ziņošana par vielām izstrādājumos " 
 
Sensorex atbilde: Sensorex sensoriem / zondes nesatur vielas, kas ir " paredzēts izdalīties " parastos vai saprātīgus lietošanas apstākļos. 
 
Sensorex s sensori / zondes nesatur nevienu no uzskaitītajām vielām uz sākotnējo " kandidātu sarakstā vielu rada ļoti lielas bažas " datēta gada 28. oktobrī , 2008. Tas attiecas uz 
Sensorex produktus, kas ražoti pēc 2006. gada 1. janvāra Ieskaitot REACH kandidātu sarakstā SVHC ( 168 vielas ) un vielas sarakstā XVII pielikumu ( ITEMS F1 - F40 ).  
 
33. pants " Pienākums paziņot informāciju par vielām izstrādājumos " 
 
Sensorex atbilde: Sensorex sensoriem / zondes nesatur nevienu no uzskaitītajām vielām uz " kandidātu sarakstā vielu rada ļoti lielas bažas " datēta , 2008. gada 28. oktobrī 
 
Bez tam, mēs turpināsim mūsu klientus informēt gadījumā , ka kāds no ļoti lielas bažas vielu ( SVHC ), bija jābūt klāt koncentrācijā , kas pārsniedz 0,1% masas / masas kādu no 
mūsu produktiem . 
 
Mūsu nodoms ir turpināt ražot savus produktus un saglabāt savu biznesu saskaņā ar REACH regulas prasībām . Mums ir veikušas , un turpina veikt visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību. Mēs informētu klientus pēc pieprasījuma jebkuru būtisku pirmsreģistrācijas informāciju viņi var pieprasīt. 
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