TVARUMO INFORMACIJOS SUVESTINĖ

„Canon“ pareiškimas dėl reglamento REACH EB Nr. 1907/2006
2018 m. sausio mėn.
Reglamentas REACH (EB 1907/2006) įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d., siekiant pagerinti
sąlygas, kuriomis visoje Europoje dirbama su chemikalais atskirai, taip pat kuriant
preparatus ir prekes¹.
Laikydamiesi „Canon Group“ su aplinkosauga susijusių įsipareigojimų, mes aktyviai
stengiamės užtikrinti, kad mūsų REACH pagrindu prisiimtų įsipareigojimų bus laikomasi
be
išimčių.
Pranešimas dėl Labai didelį rūpestį keliančių medžiagų (SVHC)
Galimų medžiagų, priskirtinų Labai didelį rūpestį keliančių medžiagų grupei, sąrašas
pagal REACH 59 straipsnį pirmą kartą buvo paskelbtas 2008 m. spalio 28 d. ir maždaug
kas 6 mėnesius yra atnaujinamas. Dabartinę Galimų medžiagų sąrašo versiją galima
rasti Europos chemikalų agentūros žiniatinklio svetainėje.
„Canon“ tiekimo grandinė prižiūrima pagal mūsų griežtą Žaliojo tiekimo programą ir
mes reikalaujame, kad mūsų tiekėjai pateiktų išsamią informaciją apie mums
tiekiamuose gaminiuose esančias medžiagas, įskaitant SVHC. Mes nuolat
atnaujiname tiekėjams pateikiamą klausimyną, kad jis atspindėtų pasaulinės teisinės
praktikos pokyčius, galinčius daryti poveikį mūsų gaminiams (t. y. elektrinei ir
elektroninei įrangai), taip pat ir Galimų medžiagų sąrašo pakeitimus.
Kaip prekių gamintojai ir tiekėjai mes pagal REACH 33 straipsnį esame įsipareigoję
pateikti informaciją apie naudojamas SVHC medžiagas, viršijančias 0,1 % svorio ribą.

„Canon“ gaminių deklaracija
Toliau išvardytos medžiagos „Canon“ gaminiuose gali viršyti ribinę vertę:
Medžiagos
pavadinimas

CAS/EC numeris

Prekė

Panaudojimas

Bis (dioktil(heksil)
ftalatas) (DEHP)

117-81-7

PVC kabeliai

Plastinis priedas

Boro rūgštis

10043-353/11113-50-1

Fotopopierius

Tinkliškai jungianti
medžiaga

Dinatrio
tetraboratas,
bevandenis

1303-96-4/1330- Rašalo atliekų sugėriklio Antipirenas Tinkliškai
43-4/12179-04-3 dalys Fotopopierius
jungianti medžiaga

„Océ“ gaminių deklaracija
Toliau išvardytos medžiagos „Océ“ gaminiuose gali viršyti ribinę vertę:
Medžiagos
pavadinimas

CAS/EC
Dalies tipas
numeris

Švino titano
cirkonio oksidas
(PZT)

Pjezo
12626- Spausdinimo medžiaga
81-2
galvutė
spausdinimo
galvutėje

Pjezo rašaliniai
spausdintuvai

Švino monoksidas

131736-8

Variklis /
ventiliatorius

„ColorWave“ spausdintuvai

Diborono trioksidas

130386-2

Variklis /
Antipirenas
ventiliatorius

Plačiaformačiai
spausdintuvai

Naudojimas

Spausdintuvo tipas

N,N127-19variklis
dimetilacetamidas
5
(DMAC)

„Arizona“ spausdintuvai

UV-328

25973variklis
55-1

ultravioletinės
šviesos
„Arizona“ spausdintuvai
absorberiai
plastmasėje

UV-320

384671-7

ultravioletinės
šviesos
„Arizona“ spausdintuvai
absorberiai
plastmasėje

DEHP

117-81variklis
7

Heksahidrometilo
ftalio anhidridas

25550- Elektronikos Jungiamoji
51-0
komponentai medžiaga

variklis

Saugos duomenų lapai (SDS)

plastinis
priedas

„Arizona“ spausdintuvai
Keli

Galutiniams mūsų rašalo, dažų ir priežiūrai skirtų chemikalų naudotojams pateikiame
Saugos duomenų lapus (SDS), kad visoje tiekimo grandinėje informuotume apie saugų
naudojimą ir išmetimą.
Jei norite peržiūrėti SDS, naudokite toliau pateiktus saitus:
„Canon“ gaminiai: http://www.canon-europe.com/sds/
„Océ“ gaminiai: http://downloads.oce.com
Daugiau informacijos
Jei

kiltų

klausimų,

prašome

kreiptis

adresu

CEU-Reach@canon-europe.com.

Daugiau informacijos apie REACH rasite apsilankę Europos cheminių medžiagų
agentūros
žiniatinklio
svetainėje.
Atsisakymas
Visa šiame pareiškime esanti informacija pateikta remiantis parengimo metu
„Canon“ turimomis žiniomis. Šis pareiškimas pateiktas tik informaciniais tikslais.
„Canon“ šią informaciją pateikia be jokių išsakytų ar numanomų garantijų, įskaitant,
be kita ko, garantijas pasiekti kokių nors tikslų. „Canon“ neužtikrina, kad turinys bus be
klaidų.

¹ Prekė, kaip ji apibrėžiama pagal reglamentą REACH (EB)1907/2006

