
REACH

NOME DA SUBSTÂNCIA CAS EINECS
Azodicarbonamida (ADA) 123-77-3 204-650-8 
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenol 140-66-9 205-426-2 
Cloreto de Cobalto 7646-79-9 231-589-4 
Arseniato de chumbo 7784-40-9 232-064-2 
Sulfato de óxido de chumbo 12036-76-9 234-853-7 
Ftalato(2-)]dioxo-trichumbo 69011-06-9 273-688-5 
Dioxo-bis(estearato) de trichumbo 12578-12-0 235-702-8 
Ácidos gordos, C16-18, sais de chumbo 91031-62-8 292-966-7 
Monóxido de chumbo 1317-36-8 215-267-0 
Tetróxido de chumbo 1314-41-6 215-235-6 
Sulfato tetraóxido de pentachumbo 12065-90-6 235-067-7 
Ácido sulfuroso, sal de chumbo, dibásico 62229-08-7 263-467-1 
Trioxissulfato de tetrachumbo 12202-17-4 235-380-9 
Fosfonato dióxido de tri-chumbo 12141-20-7 235-252-2 
Tricloroetileno 79-01-6 201-167-4 
1,2,3-tricloropropano 96-18-4 202-486-1 
1,2-dicloroetano 107-06-2 203-458-1 
Formamida 75-12-7 200-842-0 
Hexabromociclododecano (HBCDD) 25637-99-4 247-148-4 
1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecano 3194-55-6 221-695-9 
Alfa-hexabromociclododecano 134237-50-6 - 
Beta-hexabromociclododecano 134237-51-7 - 
Gama-hexabromociclododecano 134237-52-8 - 
Éter bis (pentabromofenílico) (DecaBDE) 1163-19-5 214-604-9 
Fosfato de tris(2-cloroetil) 115-96-8 204-118-5 
Anidrido cis-ciclo-hexano-1,2-dicarboxílico 13149-00-3 236-086-3 
Anidrido ciclo-hexano-1,2-dicarboxílico 85-42-7 201-604-9 
Anidrido trans-ciclo-hexano-1,2-dicarboxílico 14166-21-3 238-009-9 
Anidrido hexahidro metilftálico 25550-51-0 247-094-1 
Anidrido hexahidro-4-metilftálico 19438-60-9 19438-60-9 
Anidrido hexahidro-1-metilftálico 48122-14-1 256-356-4 
Anidrido hexahidro-3-metilftálico 57110-29-9 260-566-1 
Ftalato de di-(2-etil-hexilo) (DEHP) 117-81-7 204-211-0 
Benzil ftalato de butilo (BBP) 85-68-7 201-622-7 
Dibutilftalato (DBP) 84-74-2 201-557-4 
Diisobutilftalato (DiBP) 84-69-5 201-553-2 
Bi (2-metoxietil) ftalato (DMEP) 117-82-8 204-212-6 
Ftalato de dipentilo (DPP) 131-18-0 205-017-9 
Isopentil pentil ftalato (PIPP) 776297-69-9 - 
Ftalato de di-isopentilo 605-50-5 210-088-4 
Ácido benzenodicarboxílico (DIHP) 71888-89-6 276-158-1 
Di-711-ftalato (DHNUP) 68515-42-4 271-084-6 
Di-hexilftalato (DHP) 84-75-3 201-559-5 
Dicloreto de dibutilestanho 683-18-1 211-670-0 
Ácido bórico 10043-35-3 / 11113-50-1 233-139-2 / 234-343-4 
Tetraborato dissódico, anidro 1303-96-4 / 12179-04-3 215-540-4 
Tetraboro dissódico heptóxido, hidrato 12267-73-1 235-541-3 
Trióxido de boro 1303-86-2 215-125-8 
Alcanos, C10-13, cloro (parafinas cloradas de cadeia curta) 85535-84-8 287-476-5 

Concentração 
de substâncias

Partes do produto podem conter alguma das substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC)  
numa concentração acima de 0.1%.

Informação 
sobre 
manuseamento 
e eliminação 
em segurança

Certas partes do produto podem conter substâncias classificadas como CMR (Cancerígenas, Mutagénicas ou tóxicas
para a Reprodução) e /ou PBT (Persistentes, Bioacumuláveis e/ou Tóxicas). Deve ter-se em conta que a libertação e/ou exposição 
a estas substâncias é excepcional durante a vida útil do produto e em condições normais de utilização, no entanto, para evitar 
qualquer risco, deve ter em consideração as seguintes instruções: 
Manuseamento
S2: Manter fora do alcance das crianças, proteger os bebés do eventual contacto oral
S13: Manter afastado dos alimenta, bebidas e alimentação dos animais.
S24: Evitar o contacto prolongado com a pele, sendo que as mulheres grávidas e as crianças devem evitar de todo o
contacto com a pele. 
Eliminação:
S56/S61: Deite o produto num ponto de recolha de lixo especial, evitando deixar o produto  
em contacto com o meio ambiente.
S59: Contacte o seu fornecedor ou a Velleman NV (www.velleman.eu) em caso de dúvida
Os produtos Velleman cumprem com a diretiva WEEE (2002/96/EC) e com a diretiva RoHS (2011/65/EU)
Não deite o produto no lixo doméstico, siga as normas locais ou contacte com as autoridades a fim  
de obter informação sobre reciclagem.

REGULAMENTO REACH EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 33
Este produto está classificado sob a designação “Artigo, substâncias presentes nos artigos - não destinado a ser libertado”

Partes deste produto podem conter uma ou mais das seguintes substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) numa 
concentração > 0.1%


