
                        
  
Zobowiązanie do przestrzegania REACH – wersja 30.09.2020-a 

 
 
REFERENCJA : Rozporządzenie (CE) n°1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. 
w sprawie rejestracji, oceny i autoryzacji substancji chemicznych, jak również ograniczeń stosowanych dla 
tych substancji. 

 

Szanowny Kliencie,  

 
Rozporządzenie REACH ma znaczący wpływ na dostępność substancji i preparatów dostępnych na rynku 
europejskim. Przewidzieliśmy ewentualne zmiany substancji w naszych produktach, aby zapewnić  Państwu 
nieprzerwane dostawy. 
 
Zgodnie z tym rozporządzeniem, jesteśmy uważani za dalszego użytkownika oraz producenta artykułów. Nie 
produkujemy ani nie importujemy sami żadnej substancji, a nasze artykuły nie pozwalają uwalniać się 
chemikaliom w normalnych warunkach użytkowania. Nie podlegamy zatem formalnościom wstępnej 
rejestracji ani rejestracji. Aktywnie pracujemy w celu upewnienia się, że wszyscy nasi dostawcy przestrzegali 
i przestrzegają naszych zobowiązań.  

 
1. Przestrzegamy Załącznika XVII dotyczącego Ograniczeń w stosowaniu niektórych substancji, 

zaktualizowanego 28/09/2020. Zgodnie z ograniczeniem nr 52: nasze artykuły nie są przeznaczone 
do użytku jako zabawki lub jako produkty do higieny dziecięcej (wszelki produkt przeznaczony dla 
ułatwienia zasypiania, odpoczynku, higieny jak również żywienia i ssania przez dzieci), które dzieci 
mogą wkładać do buzi. (Dla celów niniejszego paragrafu, uważa się, że produkt lub dostępna część 
produktu może być umieszczona w buzi dzieci, jeśli jest mniejszy/a niż 5 cm w jednym rozmiarze, 
lub posiada część odłączalną lub wystającą takiego rozmiaru. Wówczas, produkt mógłby zostać 
włożony i zatrzymany w buzi dziecka w celu żucia lub ssania. Jeśli przedmiot może być tylko 
polizany, nie jest uważany za produkt „umieszczony w buzi ”).  

https://echa.europa.eu/fr/substances-restricted-under-reach 

 
2. Zgodnie z wersją z 11/02/2020 Załącznika XIV, zatytułowanego „Lista substancji podlegających 

procedurze autoryzacji” Europejskiej Agencji Chemikaliów, informujemy Państwa, że żadna z 
wymienionych substancji nie jest obecna w naszych produktach w ilości ponad 0.1% w masie.  

https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list 

 
3. „Lista kandydacka do autoryzacji substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie” (SVHC), 

substancje kandydujące  do włączenia w Aneks XIV, zostały uaktualnione 25/06/2020. Pragniemy 
poinformować Państwa, że nasze produkty nie zawierają żadnej substancji wymienionej na tej liście 
w ilości większej niż 0,1% masy.  

https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 

 
Niemniej jednak, nie możemy być absolutnie pewni, że substancje te nie występują w bardzo małych 
ilościach (ppm), które mogą pochodzić z zanieczyszczeń zawartych w surowcach lub półproduktach.  
 
Z  poważaniem  

 
                                                                      Xavier CHRISTOPHE 
                                                                                  General Manager 
                                         xavier.christophe@saintclairtextiles.com 
                     Tel : +33 (0)4 74 83 51 13 / fax : +33 (0)4 74 83 51 00 

 
To oświadczenie nie będzie aktualizowane automatycznie. W razie potrzeby poproście nas o zaktualizowaną wersję.  
Ze względu na wiele czynników, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie i zastosowanie, podane dane nie zwalniają użytkowników z odpowiedzialności za 
przeprowadzenie własnych testów i doświadczeń. 
Informacje te zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w chwili sporządzania niniejszego listu, wyłącznie w celach informacyjnych i bez jakichkolwiek 
gwarancji. W każdych okolicznościach pozostaniecie odpowiedzialni za zabezpieczanie waszych dostaw i przekazywanie informacji  w celu zapewnienia 
użytkowania bez ryzyka. 

 


