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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.

Materiálový datasheet

Informace k seznamu kandidátů REACH/SVHC:
Podle potvrzení našich dodavatelů se při výrobě surovin pro zde popsané výrobky (produkty) nepoužívá ani záměrně nepřidává žádná látka uvedená na současném  
seznamu kandidátských látek. Pokud se to na některou složku výrobku nevztahuje, naleznete přesné informace k dané látce v oblasti informací o materiálu.
Přítomnost všudypřítomných stop nelze plně vyloučit. Ani suroviny ani naše hotové výrobky nejsou separátně testovány na přítomnost jmenovaných látek.

Podložka na stůl 420x300 mm pro konferenční
místnosti 

Kód produktu 710101

Barva black

Množství prod. jednotky 5 piece

Základní EAN kód 4005546701844

Materialinformation 
foil (top) PVC-P (soft) 3

foam PUR (Polyurethane)

3 The plasticizer in this PVC-P (soft PVC) product part is not duty to furnish information and no SVHC by REACH.
Dioctyl terephthalate (bis(2-ethylhexyl) benzene-1,4-dicarboxylate (DOTP/DEHT)
CAS-Nr. 6422-86-2
EINECS-Nr. 229-176-9
(legal basis: REACH Regulation (EC) No. 1907/2006, article 57 and 59, annex XIV)
This plasticizer is not listed in the REACH candidate list and is permitted as food contact material (see EU/10/2011, annex 1, table 1, FCM substance No. 798 / Ref. No. 92200 / additive) and
for children’s products (see 2009/49/EU, EN 71-1:2015-02) 
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