Não contém metais pesados, substâncias nocivas ou
perigosas e é adequado para contacto com alimentos
28/08/2019
O ARPRO não contém metais pesados, substâncias nocivas ou perigosas e é adequado para contacto
com alimentos.*
Tema

Referência

Versão

Conformidade

Veículos em fim de vida – limitações de metais
pesados
(Concentrações de chumbo, mercúrio, crómio
hexavalente ≤ 0.1% e cádmio ≤ 0.01%)

2000/53/EC
Artigo 4 (2) e Anexo II

Conforme alteração
(30/05/2018)

Todos os graus ARPRO

Embalagens e resíduos de embalagens – limitações 94/62/EC
de metais pesados
Artigo 11
(Soma das concentrações de chumbo, mercúrio,
cádmio e crómio hexavalente ≤ 100ppm)

Conforme alteração
(29/04/2015)

Todos os graus ARPRO

Lista global de substâncias automóveis declaráveis
(GADSL)

GADSL Lista

Conforme alteração
(01/02/2019)

Lista de substâncias que suscitam elevada
preocupação (SVHC)

REACH 1907-2006 SVHC

Conforme alteração
(16/07/2019)

ARPRO Preto
ARPRO Cinzento
ARPRO Branco
ARPRO Expansão no local
ARPRO Poroso
4135 FR
5135 ESDP
5152 ESDP
5135 LSS
5635 CG
Todos os graus ARPRO

RoHS - Restrição do uso de determinadas
2011/65/EU
substâncias perigosas em equipamentos elétricos e Artigo 4 (2) e Anexo II
eletrónicos
(Concentrações de chumbo, mercúrio, crómio
hexavalente, ftalatos (PBB, PBDE, DEHP, BBP,
DBP e DIBIP) ≤ 0.1% e cádmio ≤ 0.01%)

Conforme alteração
(21/11/2018)

Todos os graus ARPRO

Segurança dos brinquedos. Migração de
determinados elementos†

2009/48/EC
Anexo II, Parte III (13)

Conforme alteração
(16/05/2018)

Todos os graus ARPRO

Contacto de alimentos com monómeros e aditivos †
(Materiais e objetos destinados a entrar em
contacto com géneros alimentícios)

Regulamento da Comissão Conforme alteração
(EU)
(17/06/2019)
No 10/2011

Contacto de alimentos com pigmentos
(Requisitos de pureza de negro de carbono e
restrições/especificações específicas)
Contacto de alimentos com pigmentos
(Requisitos de pureza para o uso de corantes em
materiais que entram em contacto com alimentos)

Council of Europe
Resolution AP (89)1

13 Setembro 1989

Lei sobre água potável e aplicação tóxica de 1986

Proposição 65 da
Califórnia

Conforme alteração
(28/06/2019)

ARPRO Preto:
5130, 5150, 5155, 5160, 5170,
5180, 5195, 5912, 5915, 5920
ARPRO Cinzento
ARPRO Branco
ARPRO Poroso
ARPRO Cores

ARPRO Preto
ARPRO Cinzento
ARPRO Branco
ARPRO Expansão no local
ARPRO Poroso
ARPRO Cores
4135 FR
5135 ESDP
5152 ESDP
5635 CG

*

Ndicação apenas relativa a ARPRO produzido na Europa, Médio Oriente e África. Tanto a nossa marca como os nossos fornecedores cumprem normas
específicas, mas não é realizado qualquer teste pós-produção. Embora a maioria dos graus seja adequada para o contacto com alimentos, os graus específicos
são detalhados aqui.
†
Os testes de migração só são válidos quando realizados no artigo final.

Versão 29
Estas informações são fornecidas para conveniência dos clientes e refletem os resultados de testes internos realizados em amostras de ARPRO. Embora tenham sido usadas todas as diligências
para garantir que estas informações estejam corretas na data da sua publicação, a JSP não representa, assegura ou garante de outro modo, expressa ou implicitamente, a adequabilidade,
precisão, fiabilidade ou integridade das informações. ARPRO é uma marca registada.
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