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Verklaring inzake het voldoen aan de  
 

RoHS-richtlijnen 
 
 
De richtlijnen inzake RoHS zijn gericht op het terugdringen en voorkomen van het gebruik van 
gevaarlijke stoffen in o.a. elektrische, elektronische apparatuur en andere producten.  
De basis hiervoor is in 2002 gelegd in de vorm van de richtlijn 2002/95/EG.  
Deze richtlijn is in 2011 vervangen door richtlijn 2011/65/EU, welke in juli 2011 van kracht geworden 
is en bekend staat onder de richtlijn RoHS II.  
In 2015 is deze verder aangepast met door richtlijn 2015/863 en nu bekend als RoHS-3. 
 
De RoHS richtlijn bevat een lijst met chemische stoffen waarvoor beperkingen gelden. De volgende 
stoffen mogen alleen nog maar voorkomen in apparatuur en producten als de concentratie onder het 
hieronder vermelde maximum van het homogene materiaal blijft. 

• Lood (0,1 %)  
• Kwik (0,1 %)  
• Cadmium (0,01 %)  
• Zeswaardig chroom / chroomtrioxide (0,1 %)  
• Polybroombifenylen (PBB's) (0,1 %)  
• Polybroomdifenylethers (PBDE's) (0,1 %)  
• Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0,1 %) 
• Butylbenzyl phthalate (BBP) (0,1 %) 
• Dibutyl phthalate (DBP) (0,1 %) 
• Di-isobutyl phthalate (DIBP) (0,1 %) 

Wij, SPITA Smart Products B.V., fabrikant van SPITA ResQ-tape, verklaren hierbij dat ons product 
voldoet aan de RoHS-3 voorschriften. 
 
Ons zelfklevende tape-product van pure siliconen bevat GEEN van de bovengenoemde stoffen dan 
wel stoffen welke onder het REACH-initiatief en de RoHS-voorschriften gemeld moeten worden. 
 
Een volledige lijst van aan te geven stoffen kunt u vinden op onze website www.resqtape.nl  
 
 
Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft. 
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