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RE : REACH (registracija , evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij ) skladnost ureditev
Za katere se lahko nanašajo na:
Izjava REACH skladnosti za Sensorex Products 970338 Rev. R : 27. maj 2016
Ta dokument je Sensorex izjava o uredbi ES 1907/2006 , znan tudi kot REACH
(Registracija , evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) .
V skladu s predpisi REACH , Sensorex je "Člen dobavitelj" , ki Izvoz člene v EU . Kot proizvajalec "členi " je Sensorex vpliva na člen 7 ( s sklicnih členoma 57 in 59 ) in
Člen 33 uredbe REACH 1907/2006 .
Člen 7 " Registracija in prijava snovi v izdelkih "
Odgovor Sensorex je : senzorji Sensorex je / sonde ne vsebujejo snovi, ki " naj bi se sprostile " v običajnih ali razumnih pogojih uporabe .
Senzorji Sensorex je / sonde ne vsebujejo nobenih snovi, ki kotirajo na začetnem " Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost " z dne 28. oktobra 2008. To velja
za Sensorex izdelke, izdelane po 1. januarju 2006. Vključno seznamu kandidatnih dosega SVHC ( 168 snovi ) in snovi na seznamu Priloge XVII ( TOČKE F1 - F40 ) .
Člen 33 " Obvezno sporočanje informacij o snoveh v izdelkih "
Sensorex odzivi : senzorji Sensorex je / sonde ne vsebujejo nobenih snovi, uvrščenih na " Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost " z dne 28. oktobra 2008
Poleg tega bomo ohranili naše stranke obvestiti v primeru, da so bile , da je prisoten v koncentraciji več kot 0,1% masa / masa v katerem koli od naših izdelkov koli snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost ( SVHC ) .
Naš namen je , da še naprej proizvajajo naše izdelke in ohranjanje naše poslovanje v skladu z zahtevami uredbe REACH . Sprejeli smo in še naprej , da sprejmejo vse potrebne
ukrepe za zagotovitev skladnosti. Mi bo obvestil našim strankam na zahtevo vseh pomembnih informacij pred registraciji , ki jo potrebujejo .

Director of Quality
Direct dial: 714-230-2765
Tel: 714-895-4344
fax: 714-894-4839
www.sensorex.com

