EUROPADIREKTIV REACH
Certifikat för intygande om enlighet med
Europadirektiv
1907/2006
REACH
(Registration Evaluation Authorization and
restriction of Chemicals)

Certificate certifying the conformity with
European Directive 1907/2006 REACH
(Registration Evaluation Authorization and
Restriction of Chemicals)

Polynova intygar härmed att alla produkter och
förpackningar har utvärderats för att säkerställa
att dessa uppfyller kraven i Europadirektiv
1907/2006 (REACH).

Polynova hereby certify that all products and
packaging have been evaluated to ensure that
they meet the
requirements
of European
Directive I 907/2006 (REACH).

• Alla Polynova's produkter samt förpackningar
definieras uteslutande som varor enligt den
definition som återfinns i REACH Artikel 3.3.

• All Polynova's products and packaging is defined
exclusively as goods under the definition
contained in Article 3.3 REACH.

• Polynova's varor har inga tillsatser som är
avsedda att avges under normala eller rimligen
förutsebara
användningsförhållanden.
De
ämnen som ingår i Polynova's varor är därför i
enlighet med REACH Artikel 7.1 undantagna
registreringsplikten.

• Polynova's products have no additives intended
to be released under normal or reasonably
foreseeable conditions of use. The subjects
included in AB Polynova's products are therefore
in accordance with Article 7.1 REACH exempt
registration.

• Polynova har även fastställt att dess varor är fria
från de ämnen som publicerats i Annex XN
(tillståndspliktiga) eller som listats i kandidatlistan
(anmälningspliktiga). Fastställandet är baserat på
den materialdokumentation våra leverantörer
tillhandahåller. I enlighet med Artikel 7.2 i REACH
är Polynova därmed undantagna skyldigheten att
anmäla något av de ämnen som återfinns i
Polynova varor. Undantaget gäller oberoende av
årlig import av ett enskilt ämne.

• Polynova has also determined that its products
are free from the substances published in Annex
XIV (licensed) or listed in the candidate list
(notifiable). The determination is based on the
documentation materials our suppliers provide. In
accordance with Article 7.2 of REACH is Polynova
thus exempt from the duty to notify any of the
substances found in Polynova products. The
exemption applies regardless of the annual import
of a single substance.

Polynova kommer kontinuerligt att utvärdera och
övervaka ämnen i dess produkter och
förpackningar för att försäkra sig om att varorna
uppfyller de krav som ställs genom REACH. Skulle
det senare visa sig att någon av våra varor
innehåller ett ämne som inkluderas i Annex XN
eller i kandidatlistan, samt återfinns i en
koncentration lika med eller större än 0,1% per
viktenhet, kommer vi i enlighet med Artikel 33 att
informera alla mottagare av våra varor omgående.

Polynova will continuously evaluate and monitor
substances in its products and packaging to ensure
that products meet the requirements imposed by
REACH. Should the latter prove to be one of our
products contain a substance included in Annex
XIV or the candidate list and can be found in a
concentration equal to or greater than 0.1% by
weight, we will, in accordance with Article 33 to
inform all beneficiaries of our products
immediately.

Detta certifikat kommer kontinuerligt att
uppdateras och kan laddas ner i sin senaste
version från vår hemsida www.polynova.se. För
övriga frågor kontakta oss gärna.

This certificate will be continuously updated and
can be downloaded in its latest version from our
website, www.polynova.se. For other questions,
please contact
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