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Komopletný kandidátsky zoznam možno nájsť na stránke : 
 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 
 
Táto publikácia vyvoláva zákonné povinnosti pre EU a EEA- firmy, ktoré dodávajú takéto 
SVHC buď vo výrobkoch, v prípravkoch alebo ako látky: 
 
 - Dodávatelia výrobkov obsahujúcich SVHC o obsahu vyššom ako 0.1% hm. musia 
 poskytnúť dodatočné informácie pre bezpečné používanie svojim zákazníkom (a 
 spotrebiteľom ale iba do 45 dní od prijatia žiadosti  o informáciu 
 
 - Dodávatelia prípravkov neklasifikovaných ako nebezpečné s obsahom SVHC 
 prítomnej individuálne min. 0,1 % hm. v neplynných prípravkoch alebo min. 
 0,2% hm. v plynných prípravkoch musia dodať kartu bezpečnostných údajov na 
 požiadanie 
 
 - Dodávatelia SVHC-látok musia poskytnúť svojim zákazníkom kartu 
 bezpečnostných údajov 
 
Informácie o zložkách nášho produktu/našich produktov a ich koncentrácii nájdete v KBÚ, 
prípadne v technickej špecifikácii.  Každá nebezpečná zložka  o obsahu vyššom ako 1 % 
(hm.) a karcinogénna nad 0,1 % je uvedená v časti "Zloženie" v KBÚ. 
 
V prípade otázok kontaktuje nášho zástupcu-predajcu. 


