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Jensen Metal A/S erklærer herved, at de produkter, vi leverer til vores kunder, ikke er i strid med EU's
RoHS direktiv.
Lovgivningen omfatter:
• EU direktiv nr. 2011/65/EU (RoHS 2 omhandler tilstedeværelsen af farlige metaller og kemikalier i
forskellige produkter). Direktivet har været gældende siden 21. juli 2011, og erstattede direktiv nr.
2002/95/EC (RoHS 1) med virkning fra 3. januar 2013.
Forkortelsen RoHS står for Restriction of Hazardous Substances Directive. Dette direktiv fastlægger regler
for begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektroniske udstyr (EEE) for at bidrag
til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, herunder miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af EEE. Kategorierne er beskrevet i direktivets bilag I.
Følgende metaller og kemikalier indgår i RoHS-direktivet:
Ved anvendelsen af dette direktiv er følgende stoffer (homogene materialer) underlagt begrænsninger, som
betyder, at der ikke tolereres mere end det maksimale indhold i vægtprocent, der er anført i parentes. En
nærmere beskrivelse findes i direktivets bilag II.
•
•
•
•
•
•

Bly (0,1%)
Kviksølv (0,1%)
Cadmium (0,01%)
Hexavalent chrom (0,1%)
Polybromerede biphenyler (0,1%)
Polybromerede diphenylethere (0,1%)

Det nye RoHS direktiv (RoHS 2) omhandler de selv samme farlige stoffer og de samme grænseværdier.
Derfor, alle produkter, som levede op til restriktionerne i henhold til RoHS 1, er stadig i overensstemmelse
med RoHS 2. Målet med RoHS 2 er, at inkludere tidligere udelukkede produkter, som visse kategorier af
medicinsk udstyr og overvågningsudstyr, samt kontrol instrumenter og visse kabeltyper. RoHS 2 kræver
endvidere at fuldt færdige EEE’er CE mærkes for at demonstrere overensstemmelse med direktivet.
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