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Vážení zákazníci,
V následujícím se vyjadřujeme se k častým dotazům týkajících se konformity produktů CELLPACK
Elektrical Products ve vztahu k nařízení REACH.
Nařízení Evropské komise č. 1907/2006 týkající se registrace, hodnocení, aprobace a omezení
chemických látek, zkráceně REACH, vstoupilo v platnost 1. června 2007.
Toto nařízení definuje požadavky na látky jako takové, látky obsažené ve směsích a látky ve
výrobcích.
Pro produkty, které vyžadují bezpečnostní list (safety data sheet, SDS), jsou tyto ke stažení na
webových stránkách společnosti ELTECH CZ, s.r.o. nebo CELLPACK.
Všechny teplem či za studena smrštitelné trubice, tvarové díly a produkty a příslušenství splňují
definici výrobku1. Povinnost poskytovat bezpečnostní listy dle nařízení REACH čl. 31 pro tyto
produkty tedy odpadá.
Požadavky na látky ve výrobcích jsou určovány podle přítomnosti zvlášť nebezpečných látek,
respektive látek, podléhajících zvláštnímu režimu sledování „substances of very high concern
(SVHC)“. Kritéria pro SVHC jsou popsána v nařízení REACH čl. 57 a zahrnují látky CMR2, životnímu
prostředí nebezpečné látky typu PBT/vPvB3 a látky s podobnými vlastnostmi. Seznam
identifikovaných látek typu SVHC je dle nařízení REACH čl. 59(1) jako tzv. „kandidátská listina“4
uveden a pravidelně aktualizován na webu Evropské chemické agentury (ECHA).
Pokud se ve výrobku vyskytuje látka uvedená na kandidátské listině v koncentraci vyšší než 0,1%,
je povinnost výrobce, importéra nebo dodavatele poskytnout příjemci dostatečné informace pro
bezpečnou manipulaci s výrobkem, minimálně však název této látky (REACH čl. 33).
Jako výrobce a dodavatel výrobků si je Cellpack GmbH vědom povinností plynoucích z nařízení
REACH na látky a výrobky, zejména požadavků čl.33.
Sledujeme vývoj kandidátské listiny a aktualizujeme informace o výskytu či absenci látek SVHC
poskytované našimi dodavateli.
S ohledem na aktuální kandidátskou listinu tímto potvrzujeme, že jsou všechny produkty s
obsahem látek SVHC převyšujících koncentraci 0,1% uvedeny v tabulce 1.
I nadále Vás budeme obsáhle informovat, dospějeme-li k novým relevantním poznatkům týkajících
se obsahu látek SVHC v našich produktech.
Pro dotazy se prosím obracejte na info@eltechcz.eu

1 REACH článek 3(3)): výrobek: předmět, který při výrobě získává specifický tvar či podobu,
povrch nebo
vzhled, který určuje jeho funkci ve větší míře než jeho chemické složení
2 CMR: rakovinotvorné, mutagenní nebo reprotoxické látky kategorie 1A a 1B (dle nařízení CLP)
3 PBT: persistentní, bioakumulativní a toxické nebo velmi persistentní a velmi bioakumulativní látky
(vPvB)
4 http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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Tabulka 1
Produkty a výrobky s obsahem SVHC>0,1% (hmotnostního) dle kandidátské listiny ECHA.
Stav: aktualizováno 17. prosince 2014.
Pos.

Produkt

SVHC- Substanz

CAS-Nr

EC-Nr

Obsah (wt-%)

-

-

-

-

-

-

Při zacházení s těmito produkty v rámci stanoveného účelu použití není nutno zavádět žádná
zvláštní bezpečnostní opatření.

