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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.

Kunststof tabkaarten A5 onderverdeling 5/5
scheurbestendig 

Artikelnummer 315111

Kleur brown

Verkoopeenheid hoeveelheid 1 Bag

Basis EAN 4005546311050

Materialinformation 
ordner PVC-U (hard)

tabjes PVC-P (zacht) 3

papieren inlegkaart papier (170 g/m²)

3 De weekmaker in het productbestanddeel PVC-P (zacht PCV) is een overeenkomstig REACH geen ZZS en daardoor is het niet verplicht hier informatie over te verstrekken.
Dioctyltereftalaat (bis(2-ethylhexyl) benzeen-1,4-dicarboxylaat (DOTP/DEHT)
CAS-nr. 6422-86-2
EINECS-nr. 229-176-9
(Rechtsgrondslag: REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, art. 57, bijlage XIV)
Deze weekmaker is niet in de REACH-kandidatenlijst opgenomen en is als materiaal dat met levensmiddelen in contact komt (overeenkomstig EU/10/2011, bijlage 1, tabel 1, FCM-
stofnummer 798 / ref.nr. 92200 / additieven) en ook voor producten voor kinderen (overeenkomstig 2009/49/EU, DIN EN 71-1:2015-02) toegestaan. 
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