EKOLOGICKÁ RECYKLACE A PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

OBECNÉ PROHLÁŠENÍ
VÝROBCE
Prohlašujeme, že společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. se sídlem Kovohutě 530, Příbram VI
- Březové Hory, 261 01 Příbram, IČ: 27118100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 9112, splňuje nezbytné požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1907/2006 („REACH“) ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/
EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění.
Podle odstavce 1 článku 2 Směrnice 2011/65/EU („RoHS 2“) nespadají produkty Kovohutí Příbram nástupnická,
a.s. do oblasti působnosti skupiny „elektrická zařízení“. Ačkoliv naše výrobky nejsou uvedeny na výrobkovém
seznamu Směrnice RoHS, v některých případech jsou však komponentami příslušných zařízení.
Prohlašujeme, že námi dodávané:
▪ Bezolovnaté pájky a další výrobky, které neobsahují níže uvedené látky, jsou v souladu se Směrnicí
RoHS

▫ olovo (Pb) (0,1 %)
▫ rtuť (Hg) (0,1 %)
▫ kadmium (Cd) (0,01 %)
▫ šestimocný chrom (CrVI) (0,1 %)
▫ polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)
▫ polybromované difenylétery (PBDE) (0,1 %)

Novela (EU) 2015/863 „RoHS 3“
▫ Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0,1 %)
▫ Butyl benzyl phtalate (BBP) (0,1 %)
▫ Dibutyl phthalate (DBP) (0,1 %)
▫ Diisobutyl phthalate (DIBP) (0,1 %)

▪ Olovnaté pájky a další výrobky z olova nebo jiných látek, které jsou vyjmenované v příloze II, nejsou
v souladu se Směrnicí RoHS
Upozorňujeme, že tento nesoulad se vztahuje na výrobek jako takový obsahující více než 0,1 % této látky
(případně 0,01 % u kadmia). Pokud dochází k jeho použití v jiném výrobku, je nutné tuto skutečnost vztáhnout
na celkovou hmotnost finálního výrobku. Dále se nesoulad nevztahuje na výjimky uvedené v příloze III a IV
Směrnice RoHS, v nichž jsou vyjmenovány možnosti použití pro některá odvětví v jiné možné hmotnostní
koncentraci, případně jsou tato použití omezena datem.
Zaručujeme, že plníme veškerou platnou legislativu vztahující se k našim výrobkům, i přes to, že některé výše
uvedené výrobky nejsou ve shodě se směrnicí RoHS, a v souladu s tím je uvádíme na trh. Pokud jsou námi
vyráběné produkty použity jako komponenty jiného výrobku, přechází odpovědnost za plnění legislativních
požadavků na výrobce tohoto celku.
V Příbrami dne 1. prosince 2020			
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Zpracovala: Bc. Soňa Fiřtová, ekolog

Ing. Jan Moudrý, místopředseda představenstva

