BPR (Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych)
Zobowiązanie do zgodności
Wersja 17/01/2020
ODNIESIENIE: Europejskie rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych nr 528/2012 dotyczące
wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych, które są używane do ochrony ludzi, zwierząt,
materiałów lub wyrobów przed szkodliwymi organizmami, takimi jak pasożyty lub bakterie, poprzez działanie
zawartych w nich substancji czynnych w produkcie biobójczym.
Szanowny Kliencie,
aby chronić nasze artykuły i zapewnić ich trwałość, możemy wzmacniać je produktami biobójczymi, które
zawierają substancje czynne, zatwierdzone przez UE lub za zgodą UE, do konserwacji materiałów
włókienniczych.
Przepisy dotyczące produktów biobójczych (BPR) wymagają, aby producenci i importerzy poddawanych
obróbce artykułów oznakowali poddane obróbce artykuły w następujących przypadkach: (art. 58 ust. 3)
- producent wyrobu poddanego obróbce składa oświadczenie dotyczące właściwości biobójczych
wyrobu;
Nie sprzedajemy żadnych artykułów o właściwościach biobójczych



- jest to określone w warunkach zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w produkcie biobójczym
do obróbki wyrobu.
Żadna z zastosowanych substancji nie wiąże się z obowiązkiem powiadomienia
w warunkach zatwierdzenia.



Dlatego nasze artykuły nie mają obowiązkowego etykietowania.
Jednak na Wasze żądanie i zgodnie z prawami konsumenta znajdziecie poniżej informacje na temat
biobójczej obróbki produktów, które sprzedajemy.
Nasze artykuły zawierają odpowiednią ochronę przed grzybami, która może zawierać substancje wymienione
poniżej:
4,5 dichloro-2-oktylo-2H-izotiazolo-3-on DCOIT / numer CAS 64359-81-5 N(trichlorometylotio) ftalimid (folpet) / numer CAS 133-07-3
3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian (IPBC) / numer CAS 55406-53-6 pirytionian cynku / nr
CAS 13643-41-7
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) / nr CAS 26530-20-1
Nie możemy jednak wykluczyć możliwej obecności innych substancji biobójczych w niskich stężeniach rzędu
ppm, włączonych do surowców w celu ich konserwacji przed użyciem.
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Ta deklaracja nie będzie aktualizowana automatycznie. W razie potrzeby poproście o najnowszą wersję.
Biorąc pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć wpływ na proces i wykorzystanie, dane te nie zwalniają użytkowników z obowiązku przeprowadzania własnych testów
oraz eksperymentów.
Niniejsze oświadczenie zostało dostarczone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na dzień niniejszego listu, wyłącznie w celach informacyjnych i bez jakiejkolwiek gwarancji.
W każdym przypadku ponosicie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i wysyłanie informacji do dalszego bezpiecznego użytkowania.

