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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.

Materiaal gegevensblad

Informatie over REACH / ZZS:
Geen enkele stof die momenteel in onze kandidatenlijst is opgenomen, wordt, na bevestiging van onze toeleverancier, voor de productie van grondstoffen voor de hier  
beschreven producten gebruikt of opzettelijk toegevoegd. Als dat niet geldt voor een bepaald bestanddeel van het product, vindt u de precieze informatie over de stoffen in 
het deel materiaalinformatie. De aanwezigheid van ubiquitaire stoffen kan niet volledig worden uitgesloten. Noch de grondstoffen, noch onze eindproducten worden apart 
onderzocht op de aanwezigheid van de genoemde stoffen.

Informatiekader DURAFRAME® A5
retailverpakking 

Artikelnummer 489823

Kleur silver

Verkoopeenheid hoeveelheid 1 Pack

Basis EAN 4005546405971

Materialinformation 
folie (achterkant) PVC-P (zacht), bedrukt met kleur, zelfklevend (polyacrylaatlijm) 4

magnetische folie strontium-ijzer-oxide / PE (polyethyleen), zelfklevend (acrylaatlijm)

folie (voorkant) PVC-U (hard), bedrukt met kleur, incl. ijzeroxidepoeder

schuimfolie PE (polyethyleen) schuin met gemodificeerd acrylaatlijm

4 De weekmaker in het productbestanddeel PVC-P (zacht PCV) is overeenkomstig REACH geen ZZS en daardoor is het niet verplicht hier informatie over te verstrekken.
Di-2-propylheptylphatalaat (DPHP)
CAS-nr. 53306-54-0
EINECS-nr. 258-469-4
(Rechtsgrondslag: REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, art. 57, bijlage XIV))
Deze weekmaker is niet in de REACH-kandidatenlijst opgenomen. 
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