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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.

Materialinformation

Information angående REACH/SVHC-kandidatförteckning:
Enligt deklarationerna från våra råvaruleverantörer används inget av ämnena som är listade i den aktuella SVHC-kandidatförteckningen vid framställning av råvaran.  
Ingen avsiktlig tillsättning av ämnen sker.  För produktkomponenter som inte omfattas av ovanstående, finns en detaljerad ämnesbeskrivning i avsnittet  
materialinformation. Förekomsten av spår av aktuella ämnen kan inte helt uteslutas. Varken råvarorna eller färdiga produkter testas särskilt för förekomst av de nämnda 
ämnena.

Offertmapp med hel A4-ficka DURAPLUS® A4+ 
Artikelnummer 257904

Färg gul

Antal pr. salgsenhed 25 St

EAN pr. enhed 4005546267937

Materialinformation 
folie (bak) PVC-U (hård)

folie (led) PVC-P (mjuk) 3

folie (fram) PVC-U (hård)

folie (extrafickor) PVC-P (mjuk) 3

häftflik stål (mat.nr. 1.0330), guldlackerat 5

täckremsa PVC-U (hård)

pappersremsa papper (150 g/m²)

3 Mjukmedlet i denna produktbeståndsdel av PVC-P (mjuk-PVC) är ingen SVHC och enligt REACH kandidatlistan inte informationspliktigt.
Dioctyl tereftalater (bis(2-etylhexyl) bensener-1,4-dikarboxylater (DOTP/DEHT)
CAS-nr 6422-86-2
EINECS-nr 229-176-9
Rättslig grund: REACH förordning (EG) nr 1907/2006, art 57, bilaga XIV)
Detta mjukmedel finns inte angivet i REACH kandidatlistan och är godkänt som kontaktmaterial med livsmedel (enligt EU/10/2011, bilaga 1, tabell 1, FCM substansnr 798 / referensnr
92200 / tillsatser) och även för barnprodukter (enligt 2009/49/EU, DIN EN 71-1:2015-02).

5 Nickel-information: Nickel är en beståndsdel i stållegeringen. 
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