
 

Declaració de Conformitat 

(segons el Reglament (CE) 1907/2006) 

La present declaració de conformitat s'emet sota l'única responsabilitat del fabricant. 
 

Fabricant:   TECFLUID S.A.  

    Narcís Monturiol, 33 

    E 08960 Sant Just Desvern 
 

Declaració: 

TECFLUID S.A., com a empresa certificada per Lloyd's Register Quality Assurance en la ISO 

9001:2015 per al Sistema de Gestió de Qualitat, amb la finalitat de garantir un alt nivell de 

protecció de la salut humana i del medi ambient, certifica que: 
 

Com a Usuari Intermedi, Tecfluid S.A. compleix amb els requisits essencials de les 

disposicions del Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de 

desembre de 2006 que va entrar en vigor l'1 de juny de 2007, en relació al Registre, Avaluació, 

Autorització i Restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) i pel que es va crear 

l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics (ECHA) i que va modificar la Directiva 

1999/45/CE i va derogar el Reglament (CEE) 793/93 del Consell i el Reglament (CE) 1488/94 de 

la Comissió així com la Directiva 76/769/CEE del Consell i les Directives 91/155/CEE, 

93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la Comissió. 
 

Tecfluid S.A., d'una banda, ni fabrica ni importa substàncies químiques, i, per l'altra, les que 

utilitza tampoc excedeixen de la tona anual. A més, tots els productes que es fabriquen durant tot 

el procés productiu i d'acabat final, estan, a excepció dels de la següent taula en cada cas específic, 

exempts de les anomenades Substàncies de Molt Alta Preocupació (SVHC) i de l'ús de les quals 

aquest Reglament restringeix: 
 

 Carcinògens 

 Mutàgens 

 Toxines de reproducció 

 Tereftalat de polibutilè (PBT) 

 Productes químics persistents, bioacumulables i tòxics 
 

Amb la qual cosa, tot i no estar subjectes al registre de cap substància química de les que 

Tecfluid S.A. utilitza, sí ha de garantir que els proveïdors que les subministren també compleixen 

amb els requisits d’aquest Reglament, assegurant així la traçabilitat de totes les substàncies i 

preparats químics que proporcionen a Tecfluid S.A. Per tant, respecte al Plom (Pb), inclòs en la 

Llista REACH de Substàncies candidates de Molt Alta Preocupació (SVHC) en procediment 

d’autorització, tot i tenint en compte que no està restringit per a cap dels usos de Tecfluid S.A., 

declarem que la forma sòlida en la que es troba en tots els productes de Tecfluid S.A. no presenta 

riscos significatius per a la salut, i que, a més, també es troba encapsulat i sense risc d’alliberament 

ni d’exposició al medi ambient o al contacte humà. 
 

La següent taula mostra a on es podria trobar en més del 0,1% en pes (p/p) al llarg de la cadena 

de subministrament de Tecfluid S.A., depenent del tipus de producte i dels seus components: 
 

INFORMACIÓ DE LES SUBSTÀNCIES DE L’ARTICLE 59.1 DEL REGLAMENT REACH 

SÈRIE DEL PRODUCTE COMPONENT SUBSTÀNCIA Nº DE REGISTRE 

SC250 Flotador 

Plom 
(Pb) 

CAS: 7439-92-1 
EC: 231-100-4 

6000 
Flotador de plàstic 

PS 
 

NOTA: La majoria de productes de Tecfluid S.A. també contenen Pb en la PCB (Placa de Circuit Imprès) concorde als requisits de la Directiva RoHS. 
 

 

 

 

 

A:  Sant Just Desvern               

Data: 21 de desembre de 2018  Cipriano Becerra Cabrerizo 

Càrrec:  Responsable de Qualitat 
 


