Vyjádření firmy AXIMA, spol. s r.o., k Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení
Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Information from AXIMA, spol. s r.o. for suppliers and customers
concerning Regulation (EC) No 1907/2006
on the registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances
(REACH), on establishing the European Chemicals Agency, on the change of Directive
1999/45/EC and on cancelling the Council Regulation (EEC) no 793/93, Council
Regulation (EC) no 1488/94, Council Directive 76/769/EEC and Commission Directive
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC.

Výrobce / Dovozce / Distributor:
Producer / Importer / Distributor:

AXIMA, spol. s r.o.,
Vídeňská 125, 619 00 Brno,
Česká republika / Czech Republic
IČ 18825176

Výrobce / Dovozce / Distributor:

Producer / Importer / Distributor:

prohlašuje, že veškeré produkty dodávané
naší společností odpovídají předepsaným
podmínkám dle nařízení REACH (1907/2006/
ES) ze dne 18. prosince 2006, zejména
s ohledem na omezení a zákaz látek
uvedených v příloze XVII. nařízení REACH
(1907/2006/ES) ze dne 18. prosince 2006.

declare, that all products supplied by our
company meet the conditions prescribed under
the REACH Regulation (1907/2006/EC) of 18
December 2006, in particular with regard to
limitations and restrictions on the substances
listed in Annex XVII. REACH (1907/2006/EC)
of 18 December 2006.

Dále pak prohlašujeme a potvrzujeme,
že žádný z námi dodávaných produktů
neobsahuje obzvláště znepokojující látky
(SVHC) v koncentraci více než 0,1% ve smyslu
nařízení REACH (1907/ 2006/ES) ze dne 18.
prosince 2006.

Furthermore, we declare and confirm that none
of the supplied products does not contain
substances of particular concern (SVHC) in a
concentration of more than 0.1% under
REACH (1907/2006/EC) of 18 December
2006.
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