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Deklaracja dot. zawartości w produkcie substancji z listy kandydackiej SVHC (substancje wzbudzające szczególnie duże 

obawy) 
(art. 33 rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006) 
(art. 6 ust. 5 rozporządzenia CPR (UE) nr 305/2011) 

Wydano: 15 stycznia 2015 r.
 

Informacje dotyczące produktu i producenta 

Produkt Szkło laminowane i produkty zawierające szkło laminowane 

Producent AGC Glass Europe SA/NV

Kontakt +32 2 409 30 00 

REACHContact@eu.agc.com

Szkło laminowane jest produktem montowanym, złożonym z dwóch lub więcej elementów. Montowany produkt nie zawiera 

żadnych substancji SVHC powyżej 0,1% masy, mimo że zawartość jednej z substancji SVHC w jednym z elementów 

przekracza 0,1% masy (patrz poniżej).  

Informacje dotyczące substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) 

Nazwa substancji 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol (UV-328) 

Numer WE  247-384-8

Numer CAS  25973-55-1

Funkcja substancji Pochłaniacz promieniowania UV

Właściwości substancji SVHC zgodnie z rozporządzeniem 

REACH (WE) nr 1907/2006 

PBT (substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) 

(art.57 d) 

vPvB (substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do 

bioakumulacji) (art. 57 e)

Data umieszczenia substancji na liście kandydackiej  12 grudnia 2014 r. 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 

1272/2008 

Nie klasyfikowane. 

Klasyfikacja własna:  

‐ Działanie toksyczne na narządy docelowe – wielokrotne narażenie, 

kategoria 2 (STOT RE 2) – H373 

‐ Substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie 

przewlekłe, kategoria 4 (Aquatic Chronic 4) – H413 

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia H373, H413

Stężenie substancji SVHC w produkcie lub jego części1 0,1% – 0,4% masy w warstwie wewnętrznej z tworzywa sztucznego 

(Polyvinyl butyral - PVB)

Zawartość SVHC w zmontowanym produkcie <0,1% masy w szkle laminowanym

Instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania 

W szkle laminowanym warstwa PVB znajduje się pomiędzy dwiema taflami szkła, dlatego też obecność substancji UV-328 w PVB nie stanowi 

zagrożenia dla zdrowia czy środowiska w normalnych warunkach użytkowania. 

Instrukcje dotyczące bezpiecznej utylizacji produktu

Odpady szkła laminowanego powinny być gromadzone osobno i przetwarzane lub utylizowane przez odpowiednie instytucje zgodnie z 

lokalnymi przepisami. 

Dodatkowe informacje  

NIE DOTYCZY 
 

                                                 
1Jeśli substancja SVHC występuje w stężeniu powyżej 0,1% masy w odrębnej części produktu, ta część powinna zostać tu określona. 


