
„COVERAX” Spółka z o.o. 
  51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 21-41 

  E-mail: coverax@coverax.pl 

  http://www.coverax.pl 

NIP: 899-00-11-833 

Tel.: +48 71 348 46 98 

 

Wrocław 11.02.2020 r. 

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w świetle art. 31 rozp. REACH (WE) nr 1907/2006 preparat UNICELL K: 

1) nie zawiera substancji lub mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, 

2) nie wykazuje zdolności do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII, 

3) nie znajduje się na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż określone 

powyżej, 

4) nie zawiera w stężeniach przekraczających 0,1% mas. substancji stwarzających zagrożenie dla 

zdrowia ludzkiego lub środowiska, 

5) nie zawiera substancji, w przypadku których zostały określone we Wspólnocie najwyższe 

dopuszczalne stężenia w środowisku pracy, 

6) nie zawiera substancji przekraczających 0,1% mas., jednocześnie wykazujących działanie 

rakotwórcze (kat.2), uczulające na skórę w (kat. 1), uczulająco na drogi oddechowe (kat. 1), 

mające wpływ na laktację lub oddziałujące szkodliwie na dzieci karmione piersią. 

W świetle powyższych informacji preparat UNICELL K nie wymaga karty charakterystyki. Wszystkie 

dane konieczne do bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z produktu znajdują się w 

instrukcji technicznej dostępnej na żądanie bądź pod adresem internetowym: 

https://www.coverax.eu/img/pages/44/download/unicell_k_it_pl.pdf 

 Z poważaniem, 

 

 

 

Prezes Zarządu „COVERAX”, 

mgr inż. arch. Krzysztof Telesiński 
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