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Oświadczenie dotyczące rozporządzenia UE (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
 
Artykuł 33 - Obowiązek przekazywania informacji o substancjach wzbudzających szczególnie duże 
obawy (SVHC). 
Załącznik XVII – Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów. 
 
Data: 06.05.2022 
Uwaga: W stosownych przypadkach niniejsze oświadczenie powinno zostać zmienione zgodnie z aktualizacjami REACH 
wydanymi przez ECHA (Europejską Agencję Chemikaliów). 
 
W związku z wymogami powyższego rozporządzenia oświadczamy: 
 

 Odnosząc się do najnowszej aktualizacji SVHC wydanej przez ECHA, nr ref. ECHA/NR/22/01 z 
dnia 17.01.2022 r., potwierdzamy, że artykuły dostarczone przez IBP Instalfittings Sp. z o.o. są 
zgodne z rozporządzeniem UE (WE) 1907/2006 REACH. Informacje te opierają się na 
deklaracji i informacjach otrzymanych od naszych dostawców. 
 

 IBP Instalfittings Sp. z o.o. jest dostawcą wyrobów gotowych, które ze względów technicznych 
mogą zawierać (w postaci stopu) podlegającą zgłoszeniu substancję SVHC (WE: 231-100-4, 
CAS: 7439-92-1) w stężeniu stopowym powyżej 0,1%. 
To stwierdzenie dotyczy wszystkich produktów dostarczanych przez IBP Instalfittings Sp. z o.o., 
takich jak złączki i zawory wykonane z mosiądzu i brązu. 
 

 Ponieważ ołów jest mocno związany w naszych wyrobach jako pierwiastek stopowy, nie 
oczekuje się narażenia. Dlatego nie są wymagane żadne dodatkowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania ani specjalne oznakowanie. 
 

 Nic nie wskazuje na to, że wspomniana powyżej substancja może negatywnie wpłynąć na 
bezpieczne użytkowanie naszych wyrobów zgodnie z przeznaczeniem. Należy jednak 
postępować zgodnie z instrukcją użytkowania danego produktu. 
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