Ev.č.: 200900020
Alexander Binzel – svářecí technika spol. s r.o. Maixnerova 760 CZ – 508 01 Hořice

Věc: Výrobky firmy Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG Giessen – SRN a jejich

vztah k nařízení rady (ES) č. 1907/2006, tzv. REACH
Vážení zákazníci,
Dne 1.června 2007 vešlo v platnost na celém území ES nařízení rady č. 1907/2006 EC, tzv. REACH.
Pro splnění požadavků nařízení REACH (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006),
které stanovilo termín předregistrace chemických látek od 1.6.2008 do 1.12.2008, společnost
Alexander Binzel Sweisstechnik GmbH & Co. KG, (jako dodavatel látek, přípravků a výrobků námi
distribuovaných na území ČR) požádala své dodavatele o vyjádření k jejich záměru předregistrace a
následné registrace. Tento dopis datovaný k 8.únoru 2008 je možné Vám také zaslat.
V současné době dodali dodavatelé všech chemických látek a přípravků pro výrobu produktů :
- Chladicí kapalina BTC 15 svařovacích hořáků
- Přípravky pro ochranu hořáků proti rozstřiku (Anti-spatter sprey, 192.0052, 192.0048,
192.0046, 192.0056), Düsofix
- Separační sprej – SUPER Pistolenspray
- Přípravek pro ochranu svařenců proti rozstřiku Metallotion PROTEC CE 15L
- Wolframové elektrody pro tavení kovů (na drážkovací uhlíkové elektrody se požadavky
REACH nevztahují)
písemná prohlášení k problematice REACH a jimi dodávaných produktů. Alexander Binzel
Sweisstechnik GmbH & Co. KG, ani Alexander Binzel - svářecí technika spol. s r.o. nejsou výrobci
chemických látek a přípravků, na něž by se stanovala povinnost registrace (a předregistrace) dle
REACH. Jak bylo uvedeno, dodavatelé látek a přípravků pro výrobu uvedených výrobků uvedli svou
povědomost s povinnostmi vyplývajícími z nařízení REACH. V případě, že se na ně povinnost
registrace vztahuje, budou detaily o probíhající registraci zaslány k rukám Alexander Binzel - svářecí
technika spol. s r.o., kde si tyto informace bude možné vyžádat.
Upozorňujeme, že s platností nařízení Rady č. 1907/2006 EC nebylo dotčeno požadované bezpečné
nakládání s chemickými látkami a přípravky. Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a
přípravcích v platném znění, č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, č. 254/2000 Sb. o vodách
v platném znění a zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví nebyly zrušeny.
Námi dodávané látky a přípravky neobsahují látky omezené čl. 57 NR č. 1907/2006 EC, nebo
zařazené jako persistentní látky dle nařízení rady č. 850/2004 EC, ve znění nařízení rady č. 1195/2006
EC a 172/2007 EC.
V Hořicích dne 27. listopadu 2008
Alexander Binzel – svářecí technika
spol. s r.o.
Zbyněk Šádek - jednatel

Prohlášení REACH
Výtisk č.: 1
Strana 1 (celkem 1)
Formulář: „ABICOR list.dot“

