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POTVRZENÍ O OBSAHU LÁTEK
TEBO, a.s. průběžně vyhodnocuje svoje výrobky a potvrzuje, že výrobky TEBO, a.s.
•
•
•
•
•
•

neobsahují látky z aktualizovaného Kandidátního seznamu SVHC dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady ES č. 1907/2006
jsou v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. 6. 2011 a
Směrnicí Komise v přenesené pravomoci č. 2015/863/EU, kterou se mění příloha II směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS2 a RoHS3)
splňují limity na obsah těžkých kovů dle OEKO-TEX® Standard 100
neobsahují žádná zakázaná AZO barviva dle směrnice evropského parlamentu a Rady
2002/61/ES (76/769/EHS)
neobsahují zpomalovače hoření s obsahem s obsahem polybromovaných bifenylů (PCB) a
polybromovaných difenyleterů dle 76/769/EHS
obalové materiály neobsahují žádné nebezpečné látky uvedené ve směrnici 94/62/ES

Bezpečnost chemických látek a směsí používaných v TEBO, a.s. je posuzována dle dat bezpečnostních listů dodavatelů (MSDS)
a následně podle seznamů vydávaných evropskou agenturou pro chemické látky (European Chemical Agency - ECHA).
TEBO, a.s. nezaručuje správnost údajů a nenese žádnou odpovědnost za nepřesné/neúplné nebo nepřesné informace na
Bezpečnostních listech (MSDS) dodavatelů.

CONFIRMATION OF THE CONTENT OF SUBSTANCES
TEBO, a.s. has evaluated the products and confirms that fabrics produced in TEBO, a.s.
•
•
•
•
•
•

do not contain substances on SVHC list according the Regulation of the European Parliament
and Council Regulation EC no. 1907/2006
are in accordance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of
8.6.2011 and Commission Delegated Directive 2015/863/EU amending Annex II to Directive
2011/65/EU of the European Parliament and of the Council (RoHS2 and RoHS3)
comply with the limits for heavy metals according to OEKO-TEX® Standard 100
do not contain any prohibited AZO dyes according to Directive 2002/61/ EC of the European
Parliament and of the Council 76/769/EEC
do not contain flame retardants containing polybrominated biphenyls (PCB) and
polybrominated diphenyl ethers according to 76/769/EEC
the packaging materials do not contain any of the dangerous substances listed in Directive
94/62/EC

Safety of chemicals and mixtures used in TEBO, a.s. it is assessed on the basis of the MSDSs of suppliers and subsequently the
lists issued by the European Chemicals Agency (ECHA).
TEBO, a.s. does not guarantee the accuracy of the data and assumes no responsibility for inaccurate/incomplete or
inaccurate information on suppliers' Safety Data Sheets (MSDS).

