Normas e regulamentos legais
Os produtos da GUMMIVOGT estão em conformidade com a RoHS?
A GUMMIVOGT controla todos os seus fornecedores de matérias-primas quanto ao cumprimento da Diretriz RoHS
2011/65/UE.
Os produtos da GUMMIVOGT China cumprem a diretiva RoHS?
A GUMMIVOGT controla todos os seus fornecedores de matérias-primas quanto ao cumprimento da Diretiva China RoHS,
na respetiva versão aplicável.
Os produtos da GUMMIVOGT estão em conformidade com o regulamento REACH?
Estamos em constante diálogo com nossos fornecedores e verificamos se eles cumprem as prescrições do regulamento
REACH CE n.º 1907/2006.
A diretriz 2000/53/CE do Parlamento Europeu (DIRETRIZ RELATIVA A VEÍCULOS EM FIM DE VIDA, IIMDS E GADSL) é
tida em consideração?
Os materiais usados em nossos produtos são comunicados, arquivados e administrados dentro do sistema IMDS. Os
fabricantes de automóveis e seus subfornecedores podem assim cumprir suas obrigações decorrentes de normas,
padrões, leis e regulamentos nacionais e internacionais. Os dados do IMDS são fornecidos como parte do relatório de
ensaio de tipo ou do relatório PSW (Part Submission Warrant).
POP
Nas misturas adquiridas por nós, não são usados PFOA, de acordo com o Regulamento POP (2019/1021).
SCIP database (Waste Framework Directive) - Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH Regulation), information
requirements according to Art. 33
We currently do not process any declarable substances from which declarable waste could arise. In the event of a change,
the information will of course be passed on in accordance with Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH regulation),
information obligations according to Article 33 of the Waste Framework Directive.
TSCA
Our products comply with the requirements of the US Toxic Substances Control Act (TSCA) Section 6 (h)
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Como a GUMMIVOGT previne o uso de minerais de conflito?
A GUMMIVOGT se orienta nas disposições da lei Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
(Dodd-Frank Act), bem como no regulamento UE sobre minerais de conflito (disposição UE 2017/821). As empresas
devem verificar, segundo essas disposições e regulamentos, o país de origem de determinados minerais (em particular:
estanho, tungstênio, tântalo, ouro). Além disso, as empresas se comprometem a verificar suas cadeias de suprimento a
esse respeito. Se os minerais forem provenientes da República Democrática do Congo (RDC) ou de outras áreas de
conflito semelhantes, as empresas ou seus subfornecedores devem fornecer prova de conformidade e expor se os
metais foram extraídos de uma forma responsável. O objetivo é, nomeadamente, evitar o trabalho infantil e forçado, a
destruição do ambiente e a extração de metais por grupos armados.
Mica / Mica
Mica are platelet-shaped minerals that are characterized by their special luster. This is why they are used, among other
things, in the coatings industry for special gloss effects. They are not processed in the rubber sector.
California Proposition 65
California Proposition 65 is a special drinking water standard for the USA only, which is updated irregularly. This standard
is not followed by our compound suppliers and therefore cannot be confirmed.
LABS-free / Silicone-free
We do not purchase compounds containing paint wetting impairment substances (LABS). The rubber compounds used do
not contain any silicone-containing or fluorine-containing substances as recipe components (silicone content < 0.1 %).
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