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Informace uvedené v tomto dokumentu jsou poskytnuty pro potřeby zákazníků a odrážejí výsledky interních testů, které byly provedeny se vzorky výlisků ARPRO. Společnost JSP vynaložila maximální 
úsilí, aby tyto informace byly přesné k datu vydání tohoto dokumentu, ale nemůže poskytnout žádnou výslovnou ani vyplývající záruku, že uvedené informace jsou použitelné, přesné, spolehlivé a 
úplné. ARPRO je registrovaná ochranná známka. 
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Téma Odkaz Verze Shoda 

Autovraky - omezení týkající se těžkých kovů 
(Koncentrace olova, rtuti, šestimocného chromu ≤ 
0.1% a kadmia ≤ 0.01%) 

2000/53/EC                  
Článek 4 (2) a příloha II 

V platném znění 
(17/12/2019) Všechny druhy materiálu ARPRO 

Obaly a odpadní obalový materiál – omezení 
týkající se těžkých kovů 
(Součet koncentrací olova, rtuti, kadmia a 
šestimocného chromu ≤ 100ppm) 

94/62/EC                      
Článek 11 

V platném znění 
(30/05/2018) Všechny druhy materiálu ARPRO 

Seznam látek s povinnou deklarací pro 
automobilový průmysl GADSL Seznam V platném znění 

(01/08/2022) 

ARPRO Černé 
ARPRO Šedé 
ARPRO Bílé 
ARPRO Expanze v místě 
ARPRO Porézní 
ARPRO Recycled 
4135 FR 
ARPRO ESDP 
5135 LSS 
5635 CG 

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné 
obavy 

REACH 1907-2006  
SVHC 

V platném znění 
(10/06/2022) Všechny druhy materiálu ARPRO 

RoHS 3 – omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních 
(Koncentrace olova, rtuti, šestimocného chromu, 
ftaláty (PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP a DIBP)       
≤ 0.1% a kadmia ≤ 0.01%) 

2011/65/EU                  
Článek 4 (2) a příloha II 

V platném znění 
(13/12/2021) Všechny druhy materiálu ARPRO 

Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků* 2009/48/EC 
Příloha II, část III (13) 

V platném znění 
(11/12/2020) 

Všechny druhy materiálu ARPRO 
kromě ARPRO Recycled 

Plastové materiály a předměty určené pro styk s 
potravinami** 
(Vhodnost použitých monomerů a přísad, jakož i 
požadavky na čistotu sazí a specifická omezení / 
specifikace) 

Nařízení Komise (EU)  
No 10/2011  

V platném znění 
(02/09/2020) 

ARPRO Černé:  
5116, 5118, 5122, 5126, 5130, 
5142, 5150, 5155, 5160, 5170, 
5180, 5195, 5912, 5915, 5920 
ARPRO 5253 
ARPRO Šedé 
ARPRO Bílé 
ARPRO Porézní 
ARPRO Colours 

Styk s potravinami v případě barviv 
(Požadavky na čistotu pro používání barviv v 
materiálech přicházejících do styku s potravinami) 

Council of Europe 
Resolution AP (89)1       13th Září 1989  

Zákon o zaručení nezávadnosti pitné vody a 
omezování toxických látek z roku 1986 Kalifornský návrh 65 V platném znění 

(25/02/2022) 

ARPRO Černé 
ARPRO Šedé 
ARPRO Bílé 
ARPRO Expanze v místě 
ARPRO Porézní 
ARPRO Recycled 
ARPRO Colours 
4135 FR 
ARPRO ESDP 
5635 CG 

 

                                                 
Prohlášení se týká materiálu ARPRO vyráběného v Evropě, na Středním východě a v Africe. Od našich dodavatelů i nás samotných se vyžaduje dodržování určitých 
norem, ale neprovádějí se žádné postprodukční zkoušky. 
* Zkoušky migrace platí pouze v případě, že se provádějí na konečném předmětu. 
** Zatímco většina druhů materiálu je vhodná pro styk s potravinami, určité druhy jsou zde popsány podrobněji. Dokument Prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání. 
V případě, že bude vyžadován soulad s konkrétními národními právními předpisy, kontaktujte nás. Zkoušky migrace platí pouze v případě, že se provádějí na konečném 
předmětu. 


