Az ólom felvétele az SVHC listára

Az ólom (Pb) SVHC anyagok jelöltlistájára történő felvételét követően kötelességünk tájékoztatni Önöket, hogy az
alább található lista tételeinek összetevői 0,1% (w/w) tömegszázalékot meghaladó ólmot tartalmaznak. Ebben a
vonatkozásban irreleváns, hogy a vonatkozó anyagok közvetlen érintkezésbe kerülnek-e ivóvízzel.
Mindazonáltal a REACH-rendelet [a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról] 57. cikkében (az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete), valamint 59. cikkének 1.
bekezdésében foglalt kritériumok hatálya alá eső anyagok használata nem minden esetben kikerülhető. Tekintve, hogy az ólom a sárgaréz ötvözőelemekben szilárd kötésben van jelen, és ennek következtében nem várható
expozíció, nem szükséges kiegészítő információ a biztonságos használathoz. Ebben a tekintetben arra a tényre hivatkozunk, hogy az alább azonosított alkatrészek az ivóvízzel való érintkezés vonatkozásában teljes mértékben megfelelnek a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal által kibocsátott “Az ivóvízzel érintkező fém alkatrészek jelenlegi
bírálati szempontjainak (Metall-Bewertungsgrundlage)”, valamint “Az ivóvízzel érintkező termékekben használt
fémes anyagok elfogadása”, 4MS Közös megközelítésben foglaltaknak. Ezért magától értetődik, hogy a termék
további biztonságos használata garantált. Kérjük tekintse meg a termék használati utasítását.
Természetesen továbbra is bízhat termékeink minőségében és biztonságában.
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Sárgaréz szorítógyűrűs csatlakozók rézcsövekhez 310-es széria
Kupak, szorítógyűrűs idom, szorítógyűrű
Sárgaréz szorítógyűrűs csatlakozók acélcsövekhez 313-as széria
Kupak, szorítógyűrűs idom
Sárgaréz szorítógyűrűs csatlakozók többrétegű csövekhez 320-as széria
Kupak, szorítógyűrűs idom, szorítógyűrűs idom és bővítő, szorítógyűrű, támasztópersely
Sárgaréz szorítógyűrűs csatlakozók bővítővel 510/520-as széria
Kupak, szorítógyűrűs idom és bővítő illetőleg menet-kiigazítás
Sárgaréz tömítőbilincsek és megfúróbilincsek 620/621-es széria
Felső és alsó rész
Öntöttvas szorítógyűrűs csatlakozók PE-csövekhez 153/155/156-os széria
Szorítógyűrű
Öntöttvas szorítógyűrűs csatlakozók fekete acélcsövekhez 150-es széria, Névleges átmérő NÁ 25, NÁ 32, NÁ 50
Szorítógyűrű
Sárgaréz szorítógyűrűs szerelvények PE-csövekhez “Brass4PE”
Kupak, szorítógyűrűs idom, szorítógyűrű, csavaralátét
“Gebo Gold” Menetes sárgaréz csatlakozók
Kupak, szórítógyűrűs idom
“Gebo Vario” bordáscsövek
Csavar, csatlakozó
“Gebo Super Vario” bordáscsövek
Csavar, csatlakozó
Támasztóperselyek a 354-es és a “Brass4PE” szériához
Alkatrész készlet a 162-es szériához (3 darabos szorító- és tömítőkészlet)
Szorítógyűrűs
Alkatrész készlet a 163-as szériához (3 darabos szorító- és tömítőkészlet), csak a 02.163.48.318 cikkszámú
termék Szorítógyűrű
Sárgaréz szorítógyűrűs csatlakozók rézcsövekhez 303-as és 304-es széria szorítógyűrűs idom
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