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RE: REACH (Registo, Avaliação , Autorização e Restrição de Produtos Químicos) cumprimento da regulamentação
A quem possa interessar:
Declaração REACH Compliance para Sensorex produtos 970.338 Rev. R : 27 de maio de 2016
Este documento é a declaração Sensorex relativa ao Regulamento CE 1907/2006 , também conhecido como REACH
(Registo, Avaliação , Autorização e Restrição de Produtos Químicos ) .
Sob Regulamento REACH , Sensorex é um " artigo Fornecedor " que exporta artigos para a UE. Como produtor de "Artigos" Sensorex é afectada pelo artigo 7 (com os artigos referenciados 57 e 59 )
e
Artigo 33 do Regulamento REACH 1907/2006 .
Artigo 7 " Registo e notificação das substâncias contidas em artigos "
Resposta do Sensorex : sensores de Sensorex / sondas não contêm quaisquer substâncias que são " destinados a ser libertados " em condições normais ou razoáveis de uso.
sensores de Sensorex / sondas não contêm nenhuma das substâncias listadas na inicial " Candidato Lista de Substâncias de Alta Preocupação ", datado de 28 de outubro de 2008. Isso se aplica a
Sensorex produtos fabricados após 1º de janeiro de 2006. Incluindo a lista de candidatos REACH de SVHC ( 168 substâncias) e substâncias constantes da lista do anexo XVII ( ITENS F1- F40 ) .
Artigo 33 " Obrigação de comunicar informações sobre as substâncias em artigos "
Resposta do Sensorex : sensores de Sensorex / sondas não contêm nenhuma das substâncias listadas na " lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação ", datado de 28 de outubro
de 2008
Além disso , vamos manter nossos clientes informados no caso de que qualquer substância que suscita elevada preocupação (SVHC ) eram para estar presente numa concentração de mais de 0,1%
peso / peso em qualquer um dos nossos produtos.
Nossa intenção é continuar a produzir os nossos produtos e sustentar nossos negócios de acordo com os requisitos do regulamento REACH. Temos tomado e continuar a tomar todas as medidas
necessárias para garantir a conformidade. Vamos informar os nossos clientes sobre a demanda de qualquer informação pré-registo relevantes que possam necessitar .
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