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Oświadczenie ELTRIM KABLE Sp. z o.o. 
dotyczące rozporządzenia REACH 

 
 
 W odniesieniu do wymagań i obowiązków wynikających z Rozporządzenia (WE)  
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH), ustanawiającego Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA ) (…) 

 zgodnie z art. 3 pkt 13 rozdziału 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, spółka 
Eltrim Kable Sp. o.o. jest „dalszym użytkownikiem” tworzyw sztucznych i 
mieszanin oraz 

 zgodnie z art. 7 powyższego rozporządzenia, kable i przewody - nie są 
klasyfikowane jako produkty, z których uwalniane są substancje w normalnych i 
rozsądnych warunkach użytkowania, dlatego produkty Eltrim - tj. kable i przewody 
- nie podlegają procesowi rejestracji. 

ECHA prowadzi „listę kandydacką” substancji wzbudzających szczególnie duże obawy 
(SVHC). Substancje te mogą wywierać bardzo poważne i często nieodwracalne skutki dla 
zdrowia człowieka i środowiska. Eltrim dąży do tego, aby produkty wprowadzane do 
obrotu nie zawierały SVHC w stężeniu powyżej 0,1% masy. Aktualną listę substancji 
można znaleźć na stronie internetowej ECHA https://echa.europa.eu/candidate-list-table.  
Eltrim ściśle współpracuje z dostawcami surowców i wspólnie monitoruje zmiany na liście 
kandydackiej. Jeżeli stwierdzimy przekroczenie wagowo SVHC o 0,1% w jakimkolwiek 
naszym produkcie, to natychmiast poinformujemy klientów, zgodnie z wymogami REACH.  
 
Nasze produkty nie zawierają SVHC w stężeniach powyżej 0,1% masy zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi wymaganiami. 
 
W odniesieniu do wszystkich ograniczeń dotyczących wytwarzania, 
wprowadzania do obrotu i stosowania substancji określonych  
w rozporządzeniu REACH, nasze produkty są wolne od w/w substancji  
w wymaganych granicach. 
 
Więcej informacji na temat REACH można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej ECHA 
https://echa.europa.eu. 
Przekazujemy powyższe informacje zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem w 
oparciu o informacje otrzymane od naszych dostawców. Oświadczenie REACH nie 
stanowi porady prawnej ani biznesowej i służy wyłącznie celom informacyjnym.  

Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się i skontaktuj się z nami. 

 
 
 

 


