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May 27, 2016
RE : REACH ( Înregistrarea , evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice ) respectarea reglementării
Pentru cei interesati:
Declarație de conformitate REACH pentru Sensorex Products 970338 Rev. R : 27 mai 2016
Acest document este declarația Sensorex cu privire la Regulamentul CE 1907/2006 , de asemenea, cunoscut sub numele de REACH
( Înregistrarea , evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice ) .
În conformitate cu regulamentele REACH , Sensorex este un " articol furnizor" care exporta articole în UE . Ca producător de "articole" Sensorex este afectată de articolul 7 ( cu referire la articolele
57 și 59) și
Articolul 33 din Regulamentul REACH 1907/2006 .
Articolul 7 " Înregistrarea și notificarea substanțelor din articole "
Răspunsul lui Sensorex : senzorii lui Sensorex / sonde nu conțin substanțe care sunt " destinate eliberării " în condiții normale sau rezonabile de utilizare .
Senzorii Sensorex lui / sonde nu conțin niciuna dintre substanțele enumerate inițial " Lista substanțelor candidate din motive de îngrijorare deosebită ", din data de 28 octombrie 2008. Acest lucru se
aplică produselor fabricate după Sensorex 1 ianuarie 2006. Inclusiv REACH candidate Lista SVHC ( 168 substanţe ) și substanțele de pe lista din anexa XVII ( PUNCTE F1 - F40 ) .
Articolul 33 " Obligația de a comunica informații privind substanțele din articolele "
Răspunsul lui Sensorex : senzorii lui Sensorex / sonde nu conțin niciuna dintre substanțele enumerate în " Lista substanțelor candidate din motive de îngrijorare deosebită ", din data de 28 octombrie
2008 de
In plus , vom păstra clienții noștri informat în cazul în care orice substanță prezintă motive de îngrijorare deosebită ( SVHC ) urmau să fie prezenți într- o concentrație mai mare de 0,1 % în greutate /
greutate în oricare dintre produsele noastre .
Intenția noastră este de a continua să producă produsele noastre și să susțină afacerea noastră , în conformitate cu cerințele regulamentului REACH . Am luat și să continue să ia toate măsurile
necesare pentru a asigura conformitatea. Ne vom informa clienții noștri , la cerere cu privire la orice informații relevante de pre - înregistrare pe care îl pot solicita .
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