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Prohlášení o shodě 

Hulín, 24. března 2020 

Společnost Fillamentum Manufacturing Czech s.r.o. prohlašuje, že všechny produkty Fillamentum (struny pro 
3D tisk) jsou vyráběny v souladu se: 

a) směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/EC ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání 
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (také známo jako RoHS 1), 

b) směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (také známo jako RoHS 2), 

c) směrnicí komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek (také známo 
jako RoHS 3) 

a mohou být použity pro výrobu elektrických a elektronických zařízení (EEZ). 

V žádném ze vstupních materiálů nebyly detekovány látky omezené dle přílohy II směrnic RoHS. Omezené látky 
jsou uvedeny v Tabulce 1. 

Prohlašujeme taky, že všechny budoucí produkty budou vyráběny pouze z materiálů, které vyhovují uvedeným 
normám. Pokud vstupní suroviny nebudou v souladu s normami, nebudou použity pro výrobu našich filamentů. 

Prohlášení je vydáno na základě dosavadních zkušeností a informací od dodavatelů vstupních surovin. Dle směrnic 
RoHS je nezbytné stanovit hodnoty koncentrace omezených látek na finálním výrobku. Naše společnost není 
zodpovědná za nesoulad z důvodu špatného procesování, nečistot a špatného zacházení.  

Tabulka 1: Seznam látek omezených dle přílohy II směrnic RoHS a koncentrace zjištěné ve vstupních materiálech. 

NÁZEV LÁTKY MAXIMÁLNÍ HODNOTA 
KONCENTRACE 

KONCENTRACE STANOVENÁ VE 
VSTUPNÍCH MATERIÁLECH 

OLOVO 0,1 % < 0,1 % 

RTUŤ 0,1 % < 0,1 % 

KADMIUM 0,01 % < 0,01 % 

ŠESTIMOCNÝ CHROM 0,1 % < 0,1 % 

POLYBROMOVANÉ BIFENYLY (PBB) 0,1 % < 0,1 % 

POLYBROMOVANÉ DIFENYLETHERY (PBDE) 0,1 % < 0,1 % 

BIS(2-ETHYLHEXYL)FTALÁT (DEHP) 0,1 % < 0,1 % 

BUTYLBENZYLFTALÁT (BBP) 0,1 % < 0,1 % 

DIBUTYLFTALÁT (DBP) 0,1 % < 0,1 % 

DIISOBUTYLFTALÁT (DIBP) 0,1 % < 0,1 % 
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