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Oświadczenie dotyczące dyrektywy RoHS 3 (Ograniczenie substancji niebezpiecznych) 
2011/65/WE 
 
W związku z wymogami regulacyjnymi dyrektywy UE, o której mowa powyżej, niniejszym 
oświadczamy: 
 

 Dyrektywa UE 2011/65/UE RoHS 3 zmieniona przez (UE) 2015/863 służy do ograniczenia i 
uregulowania stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym. 

 Artykuły, takie jak złączki i zawory oznaczone znakiem >B<, które oferujemy i dostarczamy na 
rynek w stanie gotowym do użycia i przetworzenia, nie są sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym. 

 Wymogi regulacyjne RoHS 3 wynikające z dyrektywy UE 2011/65/UE nie mają zatem 
zastosowania do naszych produktów 

 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. 

 Wszystkie złączki oferowane przez IBP Instalfittings Sp. z o.o. wykonane z miedzi i stopów 
miedzi spełniają krajowe i europejskie wymagania higieniczne i zdrowotne listy UBA („Lista 
dopuszczeń materiałów metalowych / 4MS”) dla produktów mających kontakt z wodą pitną i są 
stale monitorowane przez niezależne jednostki certyfikujące. 

 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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