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RE : Reach ( registrering, utvärdering , godkännande och begränsning av kemikalier ) regelefterlevnad
Till den det berör:
REACH Compliance Statement för Sensorex produkter 970.338 Rev. R : 27 maj 2016
Detta dokument är Sensorex uttalande om EG-förordning 1907/2006 , även känd som REACH
( Registrering, utvärdering , godkännande och begränsning av kemikalier ) .
Enligt REACH föreskrifterna är Sensorex en "Artikel Supplier" som exporterar artiklar till EU . Som producent av " artiklar" Sensorex påverkas av artikel 7 ( med de angivna artiklarna 57 och 59 )
och
Artikel 33 i Reach-förordningen 1907/2006 .
Artikel 7 "Registrering och anmälan av ämnen i varor "
Sensorex svar: Sensorex sensorer / sonder innehåller inga ämnen som är " avsedda att avges " under normala eller rimliga användningsförhållanden .
Sensorex sensorer / sonder inte innehåller något av de ämnen som finns upptagna på den första " kandidatlistan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter " daterad den 28 oktober 2008.
Detta gäller Sensorex produkter som tillverkas efter den 1 januari 2006. Inklusive REACH kandidatlista över SVHC ( 168 ämnen ) och ämnen i förteckning i bilaga XVII (punkterna F1 - F40 ) .
Artikel 33 " Skyldighet att vidarebefordra information om ämnen i varor "
Sensorex svar: Sensorex sensorer / sonder inte innehåller något av de ämnen som finns upptagna på " kandidatlistan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter " daterad den 28 Oktober,
2008
Dessutom kommer vi att hålla våra kunder informerade när det gäller att varje ämne som inger mycket stora betänkligheter ( SVHC ) skulle vara närvarande i en koncentration av mer än 0,1 % vikt /
vikt i någon av våra produkter .
Vår avsikt är att fortsätta att producera våra produkter och upprätthålla vår verksamhet i enlighet med kraven i Reach-förordningen . Vi har tagit och fortsätter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att
säkerställa efterlevnaden . Vi kommer att informera våra kunder på begäran av alla relevanta förhandsregistrering information de kan behöva .
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