
Po zaradení olova (Pb) do Kandidátskeho zoznamu SVHC sme povinní informovať vás, že zložky položiek uve-dených 
v zozname nižšie obsahujú viac ako 0,1% (w/w) hmotnostných percent olova. Z tohto hľadiska je irelevan-tné, či 
príslušné látky prichádzajú do priameho styku s pitnou vodou.

Napriek tomu nie je možné sa vo všetkých prípadoch vyhnúť použitiu látok, ktoré podliehajú kritériám uvedeným 
v článku 57. a odseku 1 článku 59 nariadenia REACH [o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemi-
ckých látok] (Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006). Vzhľadom na to, že olovo je prítomné 
v legujúcich prvkoch mosadze v pevnej väzbe, preto sa v dôsledku toho neočakáva expozícia, nie sú potrebné dopln-
kové informácie pre bezpečné použitie. V tejto súvislosti odkazujeme na skutočnosť, že nižšie identifikované kompo-
nenty v súvislosti so stykom s pitnou vodou v plnej miere vyhovujú „Kritériám pre hodnotenie kovových komponentov 
prichádzajúcich do styku s pitnou vodou (Metall-Bewertungsgrundlage)“ vydaným Federálnym úradom pre ochranu 
životného prostredia, resp. ustanoveniam uvedeným v  Spoločnom postupe 4MS „Akceptácia kovových materiálov 
použitých vo výrobkoch prichádzajúcich do styku s pitnou vodou“. Preto je samozrejmé, že ďalšie bezpečné použitie 
výrobkov je garantované. Prečítajte si prosím návod na použitie výrobku.

Samozrejme aj naďalej sa môžete spoľahnúť na kvalitu a bezpečnosť našich výrobkov.

Dotknuté skupiny výrobkov:

• Mosadzné svorné spojky pre medené rúry séria 310
Uzáver, svorný profil, svorka

• Mosadzné svorné spojky pre oceľové rúry séria 313
Uzáver, svorný profil

• Mosadzné svorné spojky pre viacvrstvové rúry séria 320
Uzáver, svorný profil a predĺženie, svorka, podporné puzdro

• Mosadzné svorné spojky s predĺžením séria 510/520
Uzáver, svorný profil a predĺženie, resp. úprava závitu

• Mosadzné tesniace strmene a strmene s navrtávkou séria 620/621 Horná a dolná časť
• Liatinové svorné spojky pre PE rúry séria 153/155/156 

Svorka
• Liatinové svorné spojky pre čierne oceľové rúry séria 150, Menovitý priemer DN 25, DN 32, DN 50 

Svorka
• Mosadzné svorné armatúry pre PE rúry “Brass4PE”

Uzáver, svorný profil, podložka pod skrutku
• “Gebo Gold” Mosadzné spojky so závitom Uzáver, svorný profil
• “Gebo Vario” rebrované rúry Skrutka, spojka
• “Gebo Super Vario” rebrované rúry Skrutka, spojka
• Podporné puzdrá pre sériu  354 a  “Brass4PE”
• Súprava súčiastok pre sériu 162 (3-kusová svorná a tesniaca súprava)

Svorka
• Súprava súčiastok pre sériu 163 (3-kusová svorná a tesniaca súprava), iba výrobok s číslom položky 

02.163.48.318 Svorka
• Mosadzné svorné spojky pre medené rúry séria 303 a 304

svorný profil

V prípade ďalších otázok sa na nás môžete s dôverou obrátiť.
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