
 
ISO9001:2008 Certified 
 11751 Markon Drive 
Garden Grove, CA. 92841 USA 
 
27 mei 2016 
 
RE : REACH ( Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van chemische stoffen ) regulering naleving 
 
Voor wie het aangaat: 
 
REACH Compliance Statement voor SENSOREX producten 970.338 Rev. R : 27 mei 2016 
 
Dit document is SENSOREX verklaring met betrekking tot EG-verordening 1907/2006 , ook wel bekend als REACH ( Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van chemische stoffen ) . 
 
In het kader van de REACH- verordeningen , SENSOREX is een ' artikel Supplier " dat de artikelen export naar de EU. Als producent van " artikelen " SENSOREX wordt beïnvloed door artikel 7 
(met het gerefereerde artikelen 57 en 59 ) en 
Artikel 33 van de REACH-verordening 1907/2006 . 
 
Artikel 7 " Registratie en mededeling van stoffen in voorwerpen " 
 
SENSOREX Reactie: SENSOREX 's sensors / sondes geen stoffen die " bestemd om te worden vrijgegeven" worden tijdens de normale of redelijke voorwaarden voor het gebruik bevatten . 
 
SENSOREX 's sensors / sondes geen van de op de eerste " kandidatenlijst van stoffen Zeer zorgwekkende " gedateerd op 28 oktober 2008. Dit geldt voor producten die zijn vervaardigd SENSOREX 
stoffen bevatten, na 1 januari 2006. Inclusief de REACH- kandidatenlijst van SVHC ( 168 stoffen) en de stoffen op de lijst van bijlage XVII ( ITEMS F1 - F40 ) . 
 
Artikel 33 " Verplichting om informatie over stoffen in voorwerpen " 
 
SENSOREX Reactie: SENSOREX 's sensors / sondes geen van de op de " kandidaat- lijst van stoffen Zeer zorgwekkende " gedateerd op 28 oktober 2008 stoffen 
 
Daarnaast zullen we houden onze klanten op de hoogte in het geval dat een stof van zeer ernstige zorg ( SVHC) waren aanwezig in een concentratie van meer dan 0,1 % gewicht / gewicht in een van 
onze producten. 
 
Onze intentie is om door te gaan om onze producten te produceren en in stand houden van onze activiteiten in overeenstemming met de eisen van de REACH-verordening . We hebben genomen en 
blijven alle nodige maatregelen om de naleving te waarborgen . We zullen onze klanten op de hoogte op aanvraag van alle relevante pre - registratie informatie die ze nodig hebben. 
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