
 

 

 

 

 

Nowa Sarzyna, 12.04.2013  r. 

 

 

 

Oświadczenie 
 
 

 Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. (REACH)  nie mamy obowiązku dostarczania kart charakterystyki na preparaty, które nie są 

niebezpieczne, lub zawierają substancje niebezpieczne w ilościach poniżej stężeń granicznych podanych 

w Rozporządzeniu. 

 

Podstawa prawna: 

Artykuł 31 Rozporządzenia REACH: 

 

„Dostawca dostarcza odbiorcy na jego żądanie karty charakterystyki , jeżeli preparat nie spełnia kryteriów 

klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z artykułem 5, 6 i 7 dyrektywy 1999/45/WE, ale zawiera: 

a) w stężeniach wynoszących co najmniej 1% wagowy w przypadku preparatów nie będących gazami lub co najmniej 

0,2% objętościowy w przypadku preparatów występujących w postaci gazu co najmniej jedną substancję, która 

stwarza zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, lub 

b) w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1% wagowo w przypadku preparatów nie występujących 

w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami określonymi 

w załączniku XIII, lub która została umieszczona na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż 

określone w punkcie (1), lub 

c)  substancję, w przypadku której zostały określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku 

pracy. 

 

 

 

Stosując się do Rozporządzenia informujemy, że w chwili obecnej na poniżej wymienione preparaty naszej produkcji  

nie jest wymagane opracowanie i dostarczenie odbiorcom kart charakterystyki: 

 

1. Oleje metylosilikonowe -  Polsil OM, Polsil 345, Polsil MH-20, Polsil 50S, Polsil MV 

2. Pasty silikonowe - Silpasta (A, E, EM, R, P, PT) 

3. Środki przeciwpienne  - Silpian W-2, W-3 

4. Kauczuki silikonowe  HTV - Polsil Gum 

5. Kauczuki silikonowe RTV-2 - Gumosil (B, E, K, S, R, WW, WW/M, M, T, AD-1 skł. A/B, AD-3 skł. A/B) 

6. Kauczuki silikonowe RTV-2 - Polastosil (M-33, M-56, M-60, M-200 , M-500, M-2000), Polsil SOLAR 

7. Polimer silikonowy - Polsil MV skł. A/B, Polsil P-300, Polsil P-030 

8. Preparaty antygraffiti – Antigraf, Antigraf 03 

9. Farba silikonowa  -  Sarsil EKO 

10.  Impregnat silikonowy  - Sarsil Mineral, Sarsil G-50, Polsil Poler, Fibrosil W, Sarsil CM-70 

 

 

Na pozostałe preparaty  karty charakterystyki dostępne są na życzenie. 
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