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REACH, nařízení č. 1907/2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.  
 

Nařízení REACH vstoupilo v platnost 1. června 2007. Podle nařízení REACH, společnosti působící 
v EU musí splňovat určité podmínky jako výrobce, dovozce a/nebo uživatelé. Stanovení těchto 

podmínek je rozdělené do určitých etap, to znamená, že vstupují v platnost postupně.  
 

1 června - 1 prosince 2008 – předregistrační doba pro existující látky vyrobené nebo importované 
do EU v množství jedna za rok nebo více.  

1 prosince 2010 – kompletní registrace pro látky v množství 1000 nebo více tun za rok a nebo látek 
vzbuzujících mimořádné obavy v množství více, jak jedna tuna za rok. 

1 června 2013 – kompletní registrace pro látky v množství 100 nebo více tun za rok.  
1 června 2018 – kompletní registrace pro látky v množství 1 nebo více tun za rok. 

 
Brother a strany jednající pod značkou Brother úspěšně ukončili předregistraci a snaží se 

zabezpečit kompletní registraci ve správný čas. 

Nařízení REACH vyžaduje, aby byly dostatečné informace o látkách vzbuzujících mimořádné 
obavy, Substances of Very High Concern (SVHC), obsažené ve výrobcích v koncentraci vyšší jak 

0,1% hmotnosti (w/w), pro bezpečné použití výrobků. 

 

Následující produkty obsahují SVHC v koncentraci vyšší jak 0,1% w/w. 

Produkt Popis Název látky CAS No. 
Bezpečnostní 

informace 

BP61GLA 
Premium Plus Glossy A4 

Photo Paper 
Tetraboron disodium 
heptaoxide, hydrate 

12267-73-1 
Nesmí přijít do 
styku s ústy. 

BP61GLP 

BP61GLP50 

Premium Plus Glossy 6x4" 
Photo Paper 

Tetraboron disodium 
heptaoxide, hydrate 

12267-73-1 
Nesmí přijít do 
styku s ústy. 

BCLD20 

Bezdrátový telefon (vnitřní 
kabeláž) pro Fax 

1560/MFC845CW/MFC885C
W 

Bis (2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP) 

117-81-7 
Nenechávejte kryt 
baterie otevřený. 

BCLD70 
Bezdrátový telefon (vnitřní 
kabeláž) pro MFC990CW 

Bis (2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP) 

117-81-7 
Nenechávejte kryt 
baterie otevřený. 

BCLBT20 
Baterie pro bezdrátový telefon 

BCL-D20 

Bis (2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP) 

117-81-7 
Uchovávejte mimo 

dosah dětí. 

RC-120 Sériový kabel 
Bis (2-ethylhexyl)phthalate 

(DEHP) 
117-81-7 

Uchovávejte mimo 
dosah dětí. 

MW-145BT Podávací váleček papíru 
Bis (2-ethylhexyl)phthalate 

(DEHP) 
117-81-7 

Uchovávejte mimo 
dosah dětí. 

BCL-BT Baterie pro bezdrátový telefon Cadmium sulphide 1306-23-6 
Uchovávejte mimo 

dosah dětí. 
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Produkty níže mohou obsahovat látky nad hranicí samostatného produktu, ale ne více jak 
0,1% (w/w) celkové hmotnosti produktu. 

Produkt Popis Název látky CAS No. 
Bezpečnostní 

informace 

Napájecí 
kabel 

a/nebo 
kabely 

Všechny tiskárny, multifunkční 
zařízení, P-touch zařízení, šicí 
a vyšívací stroje, psací stroje, 
razítkovače a mobilní zařízení 

Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) 
(DEHP) 

117-81-7 
Uchovávejte mimo 

dosah dětí. 

Vnější kryt 
(Produkty 
vyrobené 
po březnu 

2011 
neobsahují
cí DEHP) 

Razítkovač SC 2000 
Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) 

(DEHP) 
117-81-7 

Uchovávejte mimo 
dosah dětí. 

Vnitřní filtr 
(Nedostupn
ý z vnější 

strany 
zařízení) 

Všechny laserové tiskárny, 
multifunkční laserové zařízení, 

laserové faxové zařízení 

Aluminosilicate Refractory 
Ceramic Fibres 

- 

V případě 
servisního zásahu 
se může vytvářet 

prach. S filtry 
manipulujte 

opatrně, aby jste 
zabránili 

poškození nebo 
vytváření prachu. 

Lithium Ion 
baterie 

CR2032 

PT-3600, PT-9600 a QL-
650TD 

1,2-dimethoxyethane; 
ethylene glycol dimethyl 

ether 
110-71-4 

Uchovávejte mimo 
dosah dětí. 

Podávací 
váleček 
papíru 

Přenosné zařízení MW-260 
Bis (2-ethylhexyl)phthalate 

(DEHP) 
117-81-7 

Uchovávejte mimo 
dosah dětí. 
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