
 
 
 
 
 
            

Wersja 33 
  
Podane tu informacje zostały zamieszczone dla wygody klienta i odzwierciedlają wyniki wewnętrznych testów przeprowadzonych na próbkach ARPRO. Mimo że podjęto wszelkie starania, aby podane 
tu informacje były możliwie dokładne w momencie publikacji, JSP nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących przydatności, dokładności, wiarygodności 
lub kompletności tych informacji. ARPRO jest zarejestrowanym znakiem towarowym. 
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Zgodność z przepisami o 
substancjach kontrolowanych   

21/07/2020 

ARPRO nie zawiera metali ciężkich ani substancji niebezpiecznych. Nadaje się do kontaktu z żywnością.* 

 
Temat Odniesienie Wersja Zgodność 

Pojazdy wycofane z eksploatacji – ograniczenia 
dotyczące metali ciężkich 
(Stężenia ołowiu, rtęci, chromu 
sześciowartościowego ≤ 0.1% i kadmu ≤ 0.01%) 

2000/53/EC                  
Artykuł 4 (2) i załącznik II 

Z późniejszymi zmianami 
(17/12/2019) Wszystkie rodzaje ARPRO 

Opakowania i odpady opakowaniowe – 
ograniczenia dotyczące metali ciężkich 
(Suma stężeń ołowiu, rtęci, kadmu i 
sześciowartościowego chromu ≤ 100ppm) 

94/62/EC                      
Artykuł 11 

Z późniejszymi zmianami 
(30/05/2018) Wszystkie rodzaje ARPRO 

Światowa lista substancji stosowanych w przemyśle 
samochodowym podlegających obowiązkowi 
zgłoszenia 

GADSL Lista Z późniejszymi zmianami 
(01/02/2020) 

ARPRO Czarny 
ARPRO Szary 
ARPRO Biały 
ARPRO Rozprężanie na miejscu 
ARPRO Porowaty 
4135 FR 
5135 ESDP 
5152 ESDP 
5135 LSS 
5635 CG 

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo 
duże zagrożenie 

REACH 1907-2006  
SVHC 

Z późniejszymi zmianami 
(25/06/2020) Wszystkie rodzaje ARPRO 

RoHS 3 - Ograniczenie stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 
(Stężenia ołowiu, rtęci, sześciowartościowego 
chromu, ftalany (PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP i 
DIBP) ≤ 0.1% i kadmu ≤ 0.01%) 

2011/65/EU                  
Artykuł 4 (2) i załącznik II 

Z późniejszymi zmianami 
(17/12/2019) Wszystkie rodzaje ARPRO 

Bezpieczeństwo zabawek. Migracja niektórych 
elementów** 

2009/48/EC 
załącznik II, Część III (13) 

Z późniejszymi zmianami 
(19/11/2019) Wszystkie rodzaje ARPRO 

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych 
przeznaczone do kontaktu z żywnością** 

(Zgodność używanych monomerów i dodatków oraz 
wymogi czystości sadzy technicznej i szczegółowe 
ograniczenia/specyfikacje) 

Rozporządzenie Komisji 
(EU)  
No 10/2011  

Z późniejszymi zmianami 
(08/08/2019) 

ARPRO Czarny:  
5130, 5150, 5155, 5160, 5170, 
5180, 5195, 5912, 5915, 5920 
ARPRO 5253 
ARPRO Szary 
ARPRO Biały 
ARPRO Porowaty 
ARPRO Kolory 

Kontakt żywności z pigmentami 
(Wymogi czystości dotyczące stosowania 
barwników w materiałach mających kontakt z 
żywnością) 

Council of Europe 
Resolution AP (89)1       13 Wrzesień 1989  

Ustawa o bezpiecznej wodzie pitnej i egzekwowaniu 
toksyczności z 1986 r Propozycja kalifornijska 65 Z późniejszymi zmianami 

(13/09/2019) 

ARPRO Czarny 
ARPRO Szary 
ARPRO Biały 
ARPRO Rozprężanie na miejscu 
ARPRO Porowaty 
ARPRO Kolory 
4135 FR 
5135 ESDP 
5152 ESDP 
5635 CG 

 

                                                 
* Oświadczenie dotyczy ARPRO produkowanego w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Wraz z dostawcami jesteśmy zobowiązani do przestrzegania szczegółowych 
standardów, lecz nie przeprowadza się badań poprodukcyjnych. Podczas gdy większość asortymentu nadaje się do kontaktu z żywnością, konkretne gatunki są opisane 
szczegółowo w niniejszym dokumencie. 
** Badania migracji są ważne tylko w przypadku badania wyrobu końcowego. 


