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Oświadczenie w sprawie REACH
Według Rozporządzenia Reach (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
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Rady z dnia 18 grudnia 2006r. I firma Cersanit III S.A. jest zakwalifikowana jako: dalszy
użytkownik stosowanych substancji chemicznych oraz że, produkowane u nas wyroby w
postadpłytek ceramicznych nie podlegają rejestracji wstępnej w systemie REACH
(zgodnie z art. nr 7 dotyczącym rejestracji i zgłaszania substancji zawartych w
wyrobach).

Informujemy, iż jesteśmy świadomi obowiązków, jakie ciążą na dalszym
użytkowniku i producencie wyrobu zgodnie z artykułem 33 w/w rozporządzenia
dotyczącego obowiązku przekazania informacji o substancjach i preparatach zawartych
w wyrobach nadmienia, że informacje którymi dysponujemy pozwalają na bezpieczne
stosowanie wyrobu. Jako producent odpowiedzialny za swoje wyroby informujemy, iż
w trakcie ich użytkowania nie zachodzi zamierzone uwalnianie się substancji.

Zawiadamiamy również, zgodnie z zapewnieniami naszych dostawców, że
substancji zawarte w naszych wyrobach zostały wstępnie zarejestrowane. Nie znajdują
się na liście Kandydackiej ECHA (zawierającej substancje SVHC) załącznik XIV do
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. W związku z powyższym stwierdzamy, iż spełniamy
założenia rozporządzenia REACHoraz wymagania agencji ECHA.
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1). Rozporządzenia {WE)1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracj8i, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów zmieniające Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/94, jak również dyrektywę Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/EW {Dz.U.L396, 30.12.2006,p.1J, z późniejszymi zmianami.
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