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Bu bilgi müşterilere kolaylık sağlamak için sağlanmıştır ve ARPRO test ürünleri üzerinde yapılan iç testlerin sonuçlarını yansıtır. JSP, bu bilgilerin geçerli olduğu tarih itibariyle doğruluğunu sağlamak 
için gerekli tüm çabayı sarf etmiştir, JSP bu bilgilerin açık bir şekilde veya ima yoluyla uygunluğunu, doğruluğunu, güvenilirliğini veya eksiksizliğini temsil, taahhüt veya garanti etmemektedir. ARPRO 
tescilli bir ticari markadır. 
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Ağır metaller, tehlikeli veya sakıncalı maddeler 
içermez ve gıda ile teması uygundur 

28/08/2019 

ARPRO ağır metaller ve tehlikeli veya sakıncalı maddeler içermez ve gıda ile teması uygundur.* 

Konu Gereklilik Versiyon Uyum 

Hurda araçlar – ağır metal sınırlaması 
(Kurşun, cıva, hekzavalan krom ≤ %0.1 ve 
kadmiyum ≤ %0.01 konsantrasyonları) 
 

2000/53/EC                   
Madde 4 (2) ve Ek II 

Olarak değiştirilmiştir 
(30/05/2018) 

Tüm ARPRO kademeleri 

Ambalaj ve ambalaj atıkları – ağır metal sınırlaması 
(Kurşun, cıva, kadmiyum ve hekzavalan krom ≤ 100 
ppm konsantrasyonlarının toplamı) 
 

94/62/EC                      
Madde 11 

Olarak değiştirilmiştir 
(29/04/2015) 

Tüm ARPRO kademeleri 

Küresel otomotiv beyan edilebilir madde listesi GADSL Liste Olarak değiştirilmiştir 
(01/02/2019) 

ARPRO Siyah 
ARPRO Gri 
ARPRO Beyaz 
ARPRO Yerinde genişletme 
ARPRO Geçirgen 
4135 FR 
5135 ESDP 
5152 ESDP 
5135 LSS 
5635 CG 

Çok Yüksek Öneme Sahip Aday Maddelerin listesi REACH 1907-2006 SVHC Olarak değiştirilmiştir 
(16/07/2019) 

Tüm ARPRO kademeleri 

RoHS - Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli 
tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması 
(Kurşun, cıva, hekzavalan krom, ftalatlar (PBB, 
PBDE, DEHP, BBP, DBP ve DIBIP) ≤ %0.1 ve 
kadmiyum ≤ %0.01 konsantrasyonları) 
 

2011/65/EU                  
Madde 4 (2) ve Ek II 

Olarak değiştirilmiştir 
(21/11/2018) 

Tüm ARPRO kademeleri 

Oyuncak güvenliği. Bazı unsurların yer değiştirmesi† 2009/48/EC 
Ek II, Bölüm III (13) 

Olarak değiştirilmiştir 
(16/05/2018) 

Tüm ARPRO kademeleri 

Gıdanın monomer ve katkı maddeleriyle teması† 
(Gıda maddelerine temas eden malzemeler ve 
maddeler) 
 
Gıdanın pigmentlerle teması 
(Karbon siyahı saflığı gereksinimleri ve spesifik 
kısıtlamalar/özellikler) 
 

Komisyon Yönetmeliği 
(EU)  
No 10/2011  

Olarak değiştirilmiştir 
(17/06/2019) 

ARPRO Siyah:  
5130, 5150, 5155, 5160, 5170, 
5180, 5195, 5912, 5915, 5920 
ARPRO Gri 
ARPRO Beyaz 
ARPRO Geçirgen 
ARPRO Renkler Gıdanın pigmentlerle teması 

(Gıda ile temas eden materyallerde renklendiricilerin 
kullanımı için saflık gereksinimleri) 
 

Council of Europe 
Resolution AP (89)1       

13 Eylül 1989  

1986'nın Güvenli İçme Suyu ve Toksik Uygulama 
Kanunu 

California Önerisi 65 Olarak değiştirilmiştir 
(28/06/2019) 

ARPRO Siyah 
ARPRO Gri 
ARPRO Beyaz 
ARPRO Yerinde genişletme 
ARPRO Geçirgen 
ARPRO Renkler 
4135 FR 
5135 ESDP 
5152 ESDP 
5635 CG 

 

                                                 
* Bu ifade, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da üretilen ARPRO’yu kapsamaktadır. Tedarikçilerimiz ve kendimiz için belirli standartlar gereklidir ancak üretim sonrası testleri 

yapılmamaktadır. Kademelerin büyük çoğunluğu gıdayla temas için uygun olsa da, spesifik kademeler burada detaylandırılmıştır. 
† Yer değiştirme testleri sadece son maddede test edildiğinde geçerlidir. 


