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Prohlášení k plnění požadavků REACH
V souladu s článkem 33, odst. 1, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek – REACH – má společnost
PragoBoard s.r.o. povinnost informovat zákazníky o definovaných chemických látkách, které jsou
obsaženy v jejích výrobcích, ať již vyráběných v EU či dovážených do členských států Evropské unie. K
předmětu (výrobku, např. plošný spoj) obsahujícímu látky splňující kritéria článku 57, které tam byly
zjištěny v souladu s článkem 59, odst. 1, v koncentracích nad 0,1 % hm., je společnost PragoBoard
s.r.o. povinna poskytnout dostatečné informace k tomu, aby umožnila bezpečné užití tohoto
předmětu; jde minimálně o název látky v předmětu obsažené.
Evropská agentura pro chemické látky (EChA) oficiálně vydala seznam látek (SHVC), které naplňují
výše uvedená kritéria. Aktuální verze seznamu je k dispozici na internetové stránce:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
V návaznosti na naše výše uvedené povinnosti jsme v rámci procesu identifikace látek SHVC:
•
•
•

zhodnotili interně i veřejně dostupné technické údaje vztahující se k přítomnosti látek SHVC v
našich výrobcích či kterýchkoliv jejich složkách;
zhodnotili všechny dostupné bezpečnostní listy výrobků u všech vstupních materiálů;
komunikovali s našimi dodavateli, abychom vyloučili, resp. potvrdili přítomnost látek SHVC ve
kterékoliv složce našich výrobků.

Na základě výsledků tohoto postupu potvrzujeme, že výrobky, které v současné době dodáváme na
trh, neobsahují žádné látky SHVC, které jsou uvedeny na této listině v koncentracích nad 0,1 % hm.

Firma PragoBoard s.r.o. se zavazuje pokračovat v plnění požadavků REACH a informovat zákazníky o
změnách v produktech.
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