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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.

Karta Materiałowa Produktu

Informacja na temat listy kandydatów REACH /SVHC:
Wg zapewnień naszych dostawców żadna z wymienionych w aktualnej liście kandydatów substancji jest używany przy wytwarzaniu surowców stosowanych do produkcji 
opisanych wyrobów (produktów) lub została celowo do nich dodana. Jeżeli jakiś element wyrobu miałby nie spełniać w/w warunków, znajdziecie Państwo odpowiednią 
informację w ustępie zawierającym informacje materiałowe. Powszechnie występujące w środowisku śladowe ilości substancji obcych nie mogą zostać całkowicie  
wykluczone. Zarówno surowce jak i nasze gotowe produkty nie są badane na obecność w/w substancji.

Skoroszyt A4+ z nieprzezroczystą okładką 
sprawdź kartę 250006

Kolor niebieski

Ilość jedn. sprzedaży 25 Sztuka

zestaw ściereczek 4005546200873

Informacje o materiałach 
Folia (tylna) PVC-U (twardy)

Folia (przegub) PVC-P (miękki) 3

Folia (przednia) PVC-U (twardy)

Języczek przylepny Stal (W.-Nr. 1.0330), w osłonie PE (polietylenu)

Pasek zakrywający PVC-U (twardy)

Dodatkowe teczki PVC-P (miękki) 3

Etykieta papierowa Papier (300 g/m²)

3 Produkt PVC-P (miękki-PVC) zawiera zmiękczacz nie będący SVHC i nie podlega obowiązkowi informowania REACH.
Dioktyl tereftalan (bis(2-etyloheksyl) benzeny-1,4-dikarboksylan (DOTP/DEHT)
CAS-Nr 6422-86-2
EINECS-Nr 229-176-9
(Podstawa prawna: Rozporządzenie REACH (EG) Nr 1907/2006, Art. 57, załącznik XIV)
Niniejszy zmiękczacz nie jest wyszczególniony w liście kandydatów REACH i jest dopuszczony do kontaktu z żywnością (zgodnie z EU/10/2011, załącznik 1, tabela 1, FCM substancja nr 798 /
nr refer. 92200 / subst. dodatk.) jak również jest dopuszczony jako produkt dla dzieci (zgodnie z 2009/49/EU, DIN EN 71-1:2015-02). 
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