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DECLARATION OF CONFORMITY
ΔΗΛΩΗΤΜΜΟΡΦΩΗ

REACH
Manufacturer’sName:

ELVHX

Όνομα Καταςκευαςτι:

ΕΛΒΗΧ Α.Β.Ε.Ε.

Manufacturer’s Address:

28thkm VARI KOROPIOU, KOROPI,19400, ATTIKIS, GREECE

Διεφκυνςθ Καταςκευαςτι:

28oχλμ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗ ΚΟΡΩΠΙΟΤ, KOΡΩΠΙ,19400, ΑΣΣΙΚΗ

The manufacturer of electric products ELVHX, in accordance with the definition of (EC) No. 1907/2006 REACH is (EC)
‘Downstream User’.
The products produced by ELVHX, when used to use for their intended use, do not release hazardous substances
intentionally, do not contain substances of very high concern (SVHC) and there is no obligation to register in the
ECHA or to issue Safety Data Sheets (MSDS).
Independent of that fact, we are intensively pursuing the realization of (EC) No. 1907/2006 REACH on the part of our
suppliers. We do that in our own interest and in order to guarantee a high level of product safety for our customers.
We are in close contact with our suppliers of chemistry and prepared material and will implement the preregistration and/or later registration of the relevant materials in REACH respectively in our process of supplier
qualification.
Ηβιομθχανία θλεκτρολογικοφ υλικοφΕΛΒΗΧ Α.Β.Ε.Ε., ςφμφωνα με τον οριςμό του κανονιςμοφ (EC)
No.1907/2006REACHείναι ‘Μεταγενέστερος Χρήστης’.
Σα προϊόντα που παράγονται από τθν ΕΛΒΗΧ Α.Β.Ε.Ε., όταν χρθςιμοποιοφνται για τθν χριςθ για τθν οποία
προορίηονται, δεν απελευκερϊνουν επικίνδυνεσ ουςίεσ,,δεν περιζχουν ουςίεσ που προκαλοφν μεγάλθ ανθςυχία
(SVHC) και δεν υπάρχει υποχρζωςθ να καταχωρθκοφν ςτον ECHA ι να εκδοκοφνΔελτία Δεδομζνων Αςφάλειασ
(MSDS).
Ανεξάρτθτα από αυτό θ ΕΛΒΗΧ Α.Β.Ε.Ε.αναηθτεί ζντονα τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ (EC) No.1907/2006REACH
από τουσ προμθκευτζσ τθσ. Αυτό γίνεται με δικι τθσ πρωτοβουλία, ϊςτε να εγγυθκεί υψθλό επίπεδο αςφάλειασ
ςτουσ πελάτεσ τθσ. Η ΕΛΒΗΧ Α.Β.Ε.Ε βρίςκεται ςε ςυνεχι επικοινωνία με τουσ προμθκευτζσ τθσκαι κα
εφαρμόςειαμζςωσ μόλισ απαιτθκεί τθν προ-καταχϊρθςθ και κατόπιν τθν καταχϊρθςθ των ςχετικϊν υλικϊν του
κανονιςμοφ (EC) No.1907/2006REACH, ςτα πλαίςια τθσ Διαδικαςίασ Ελζγχου των Προμθκευτϊν τθσ.

Place:
Σόποσ:
Date:
Ημερομθνία:
Responsible person:
Τπεφκυνθ:

ΚΟROPI ATTIKIS
ΚΟΡΩΠΙ ΑΣΣΙΚΗ
14 April 2014
14 Απριλίου2014
GEORGIA CHRISTOPOULOU
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ

Η εταιρία εφαρμόηει Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ ςφμφωνα
με το διεθνζσ πρότυπο ISO 9001:2008, πιςτοποιθμζνο από τθν
TÜV Hellas

