
 

 

 

Declaració de Conformitat 
(segons la Directiva (UE) 2017/2102) 

 

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: 
 

Tecfluid S.A. compleix amb els requisits essencials de les disposicions de la Directiva (UE) 

2017/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de novembre de 2017 que va entrar en vigor 

l’11 de desembre de 2017, en relació a les restriccions a la utilització de determinades substàncies 

perilloses en aparells elèctrics i electrònics i que va modificar la Directiva 2011/65/UE de 8 de 

juny de 2011 que va entrar en vigor el 21 de juliol de 2011. 
 

Els diferents components de la PCB (Placa de Circuit Imprès) dels equips elèctrics i electrònics 

dels productes que Tecfluid S.A. fabrica durant tot el seu procés productiu i d’acabat final, 

contenen les anomenades Substàncies Perilloses de l’ús de les quals aquesta Directiva restringeix: 
 

 Plom (Pb) 

 Mercuri (Hg) 

 Cadmi (Cd) 

 Crom hexavalent (Cr6 +) 

 Bifenil polibromat (PBB) 

 Difenil èter polibromat (PBDE) 
 

No obstant, declarem que totes aquestes substàncies es presenten per sota dels valors màxims 

exigits per aquesta Directiva, és a dir, en menys del 0,01% (100 mg/kg) pel Cd i del 0,1% (1000 

mg/kg) per la resta. Amb la qual cosa, donat que no suposen cap risc per a la salut humana i el 

medi ambient, cap dels seus usos queda restringit per a Tecfluid S.A. 
  

La següent taula mostra a on es podrien trobar al llarg de la cadena de subministrament de 

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

INFORMACIÓ SOBRE LES SUBSTÀNCIES PERILLOSES DE LA DIRECTIVA RoHS 

PRODUCTES Plom 

(Pb) 
Mercuri 

(Hg) 
Cadmi 

(Cd) 

Crom 

hexavalent 

(Cr+6) 

Bifenil 

polibromat 

(PBB) 

Difenil èter 

polibromat 

(PBDE) 

Cabalímetres < 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 

Detectors de Cabal < 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 

Nivells < 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 

Comptadores Volumètrics < 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 
 

NOTA: Segons la Llista REACH, els nombres de referència d’aquestes Substàncies Perilloses son: Pb; CAS: 7439-92-1 i EC: 231-100-4, Hg; CAS: 7439-97-6 i EC; 231-106-7, Cd; 
CAS: 7440-43-9 i EC: 231-152-8, Cr; CAS: 7440-47-3 i EC: 231-157-5, Br; CAS: 7726-95-6 i EC: 231-778-1, Bifenil; CAS: 92-52-4 i EC: 202-163-5 i Difenil èter; CAS: 

101-84-8 i EC: 202-981-2. 
 

 

 

 

A:  Sant Just Desvern                  

Data: 21 de desembre de 2018  Cipriano Becerra Cabrerizo 

Càrrec:  Responsable de Qualitat 
 


