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Nagyrabecsült vevőink részére
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2019. március 6.

A Roto Frank AG állásfoglalása az 1907/2006. számú (EK) rendelethez (a
továbbiakban REACH-rendelet)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A REACH-rendelet értelmében továbbfelhasználóknak tekintjük magunkat, és ezáltal
ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint a vevőink. A gyártási folyamatainkban
felhasználunk néhány kémiai anyagot, de nem állítunk elő vegyszereket, és nem is
módosítjuk azokat. Az anyagok előregisztrálásának és regisztrálásának kötelezettsége
kizárólag az anyagok gyártóinak és importőreinek felelőssége.
A REACH-rendelet 33. fejezetének 1. bekezdése kötelezi az olyan termék beszállítóját,
amely az 57. bekezdés kritériumait teljesítő és az 59. fejezet 1. bekezdése szerint
megállapított, az ECHA-jelöltlistán szereplő anyagot több, mint 0,1 tömegszázalékban
(w/w) tartalmaz, hogy a termék átvevője számára a saját birtokában lévő, a termék
biztonságos használatához szükséges megfelelő mennyiségű információt a rendelkezésére
bocsássa, de legalább az említett anyag nevét adja meg. Természetesen ennek a
kötelezettségnek az érintett esetekben szabályszerűen eleget teszünk, hogy a vevőinkkel
szemben a kiváló minőségű termékeinkkel való megszokott biztonságos kezelést
garantálhassuk.
A bukó-nyíló- és tolóvasalatokkal rendelkező ablaktechnológia termékcsoportunk, az
ajtótechnológiák és az E-Tec-kel, kilincsekkel, üvegbetétekkel és kifelé felnyíló zsalukkal
ellátott berendezéseink esetében igazolhatjuk, hogy tudomásunk szerint ezek a termékek
elvileg nem tartalmaznak a REACH-jelöltlistán (2018.06.27-i állapot) szereplő anyagot több,
mint 0,1 tömegszázalék (w/w) koncentráció felett, kivételt képez az ólom, CAS-szám:
7439-92-1 EC/listaszám.: 231-100-4.
Az ablaktechnológia, ajtótechnológia és equipment termékcsoportjainkban fémötvözeteket
dolgozunk fel, amelyek részben 0,1 tömegszázalék (w/w) feletti arányban tartalmazhatnak
ólmot. Az ólom, mint ötvözőelem erős kötésű, és rendeltetésszerű használat esetén nem
kerül a természetbe. A biztonságos használat érdekében vegye figyelembe a beszerelési
utasításainkat.
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További megjegyzések vagy aggályok, amelyek az objektív gondossági kötelezettségünk
és kockázatfigyelésünk keretében egyedi szúrópróba elemzésre indítanának, tudomásunk
szerint jelenleg nem állnak rendelkezésre. Erre vonatkozó új ismeretek, információk vagy
egyéb változások birtokában természetesen a törvényi előírásoknak megfelelően
tájékoztatjuk Önöket.
Ez a nyilatkozat kizárólag az általunk szállított termékekre vonatkozik. A további feldolgozás
során a termékekben történő változásokat mindezek nem fedik le.
Roto Frank AG
termék marketing
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