
 

Z důvodu zápisu olova (Pb) do seznamu kandidátů na látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) jsme povinni Vám 
sdělit, že v níže uvedených komponentech je obsaženo olovo v hmotnostní koncentraci vyšší než 0,1 % (w/w). Přitom 
není důležité, jestli tyto komponenty jsou ve styku s pitnou vodou. Nicméně použití látek, které při izolovaném posu-
zování splňují kritéria čl. 57 nařízení REACH (Nařízení EU č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady) a které byly 
stanoveny podle čl. 59, odst. 1 tohoto nařízení, se nelze vždy vyhnout. 

Protože olovo je ve slitinách mosazi jako součást slitiny pevně vázáno a z toho důvodu nelze očekávat žádnou expo-
zici, nejsou pro bezpečné používání potřeba žádné další údaje. 

V této souvislosti upozorňujeme, že níže uvedené komponenty, pokud přijdou do styku s pitnou vodou, plně odpovíd-
ají aktuálním „Podkladům pro posouzení kovových materiálů ve styku s pitnou vodou“ vydaných Spolkovým úřadem 
pro životní prostředí a také k aktuálnímu „Akceptaci kovových materiálů používaných pro výrobky přicházející do 
styku s pitnou vodou“ od Společného přístupu 4MS.

Tím je samozřejmě i nadále zaručeno bezpečné používání výrobků. Řiďte se prosím návodem k použití výrobků. 
I nadále se samozřejmě můžete spolehnout na kvalitu a bezpečnost našich produktů.

Seznam skupin výrobků:
•  Mosazné svěrné spojky pro měděné trubky série 310 
 Kuželová matice, svěrné těleso, svěrný kroužek
•  Mosazné svěrné spojky pro ocelové trubky série 313 
 Kuželová matice, svěrné těleso 
•  Mosazné svěrné spojky pro vícevrstvé trubky série 320 
 Kuželová matice, svěrné těleso, svěrné těleso s posuvným dílem, svěrný kroužek, opěrný díl
•  Mosazné připojovací šroubení s nastavitelnou délkou série 510/520 
 Kuželová matice, svěrné těleso s posuvným dílem příp. závitovým nastavením
•  Mosazné těsnicí a navrtávací třmeny série 620/621 
 Horní a dolní část třmenu
•  Litinové svěrné spojky pro PE trubky série 153/155/156 
 Svěrný kroužek
•  Litinové svěrné spojky série 150 pro varné trubky ve světlostech DN 25, DN 32, DN 50 
 Svěrný kroužek
•  Mosazné svěrné spojky pro PE trubky „Brass4PE“ 
 Kuželová matice, svěrné těleso, svěrný kroužek, tlakový kroužek
•  Mosazné závitové fitinky „Gebo Gold“ 
 Kuželová matice, těleso fitinky
•  Nerezové vlnité hadice „Gebo Vario“ 
 Upevňovací matice, přípojné díly
•  Nerezové vlnité hadice „Gebo Super Vario“ 
 Upevňovací matice, přípojné díly
•  Ochranná pouzdra série 354 a „Bras4PE“
•  Sada náhradních dílů série 162 (3dílné sady svěrných kroužků a těsnění) 
 Svěrný kroužek
•  Sada náhradních dílů série 163 (3dílné sady svěrných kroužků a těsnění), pouze výrobek č. 02.163.48.318 
 Svěrný kroužek
•  Mosazné svěrné spojky pro ocelové trubky série 303 a série 304 
 Svěrné těleso 

Pro jakékoliv otázky jsme Vám rádi k dispozici.
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