Declaracción de aussencia de ssustancias nocivas

Grupos de prod
dutos afetad
dos pela dec
claração
Desenvolvimento, produção e venda de:
smos para po
ortas e janela
as do tipo ba
atente e do tiipo de tomba
ar
 mecanis
MULTI,
ON,
 maçanetas EMOTIO
smos para po
ortas e janela
as de escorrer RAIL-SYS
STEMS,
 mecanis
 fechaduras para porrtas PROTEC
CT,
eses ESPAG
GS,
 cremone
 mecanis
smos para pe
ersianas RÚS
STICO,
 dobradiç
ças PRO-DO
OOR
 Aireadorres ocultos M
MACO VENT
T
 e de outtros batentess de janela e acessórios.
prego dos produtos
p
Emp
Porttas e janelas para o setorr de construç
ção
Prod
dutor / Forn
necedor
Firm
ma Mayer & Co
C Beschläge
e GmbH
Rua
a / Caixa Pos
stal
Alpe
enstraße 173
3 / Postfach 9
94
de
Sigla País / CEP
P / Localidad
AT / 5020 / Salzburg
Tele
efone / fax / e-mail
+43 662 6196-0 / +43 662 88
86196-0 / ma
aco@maco.a
at

O regulamento relativo aos prod
dutos de cons
strução (CPD) 305/2011 UE
E indica como as
m ser desenh adas e executadas, de mod
do não colocaar em perigo a
consstruções devem
segu
urança das pessoas, animaiis e bens, nem
m danificar o meio
m
ambientee.
Esta
as prescrições tem efeito im ediato nos req
quisitos para os
o produtos dee construção. Eles
deve
em garantir, so
obretudo, em relação a qua
alidade do prod
duto, o respeitto das disposiições
jurídicas relativas aos denomina
ados “requisittos mínimos” e/ou
e
de um m
material de con
nstrução.
Denttro de tais requisitos, encon
ntra-se também
m a “não toxic
cidade dos proodutos”.
Os produtos
p
da em
mpresa Mayerr & Co Beschläge encontram
m-se em confoormidade – em
m base
aos conhecimento
c
os atuais – com
m os requisito
os da norma EN 14351-1:20006 “Janelas e portas
externas – norma de produto e características de prestação”, particularm
mente, em rela
ação ao
ncias perigosa
as” e da diretiv
va 2002/95/CE do Parlameento Europeu e do
ponto 4.6 “substân
Consselho de 8 de junho de 201 1 sobre as res
strições do uso de determinnadas substân
ncias
perig
gosas.
o nossos prod
dutos satisfaz
zem as prescrições acima reeferidas, relatiivamente
Declaramos que os
u de determ
minadas substâ
âncias perigos
sas” e não sãoo, portanto, pe
erigosas à
as “rrestrições do uso
saúd
de.
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