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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Alapanyag adatlap

Információk a REACH / SVHC jelöltlistához:
Az aktuális jelöltlistában felsorolt anyagok egyikét sem használják a nyersanyagok előállításhoz a beszállítóink nyilatkozatai szerint, amiket az itt felsorolt  
gyártmányokhoz (termékekhez) felhasználtunk vagy szándékosan hozzáadtunk. Ha ez egy termék összetevőre nem lenne érvényes, az anyaginformációk részben pontos 
anyaginformációkat talál. A mindenütt jelen levő nyomok jelenléte nem zárható ki teljesen. Sem alapanyagainkat, sem a kész termékeket nem vizsgáljuk külön ezen  
anyagok jelenlétét.

Névjegykártyatartó album VISIFIX® 96 
Cikkszám 858107

Szín dark blue

Eladási egység 1 piece

EAN kód 4005546801858

Materialinformation 
fólia (külső) PVC-P (lágy) 3

fólia (belső) PVC-P (lágy) 3

merevítő (belül) szürke karton

tok PVC-P (lágy) 3

3 Ennek a PVC-P (lágy PVC) termék összetevőnek nincs a REACH szerint nincs tájékoztatási kötelezettsége és nem SVHC besorolású.
Dioktil terefthalátok (bis(2-etilhexil) benzene-1,4-dicarboxilátok (DOTP/DEHT)
CAS-Nr. 6422-86-2
EINECS-Nr. 229-176-9
(Jogi alapok: REACH rendelkezés (EK) sz. 1907/2006, 57.§, XIV. függelék))
Ez a lágyító nem szerepel a REACH jelöltlistán és engedélyezett élelmiszerrel történő érintkezésre (a10/2011/EU irányelv 1. függelék, 1. táblázata szerint FCM anyagszám:  798/ ref. sz.
92200 / adalékok) és gyermekeknek szánt termékekhez is engedélyezett (a 2009/49/EU ill. a DIN EN 71-1:2015-02 szerint). 
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