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Předmět: INFORMACE K SMĚRNICI Č. 1907/2006 

 
Vážení zákazníci, prodejní a obchodní partneři, 
 
Společnost Banner GmbH vyrábí v Rakousku od roku 1937 vysoce kvalitní startovací baterie 
na bázi olova a kyseliny sírové jako elektrolytu. Naše produkty jsou součástí uzavřeného 
spotřebního cyklu, ve kterém se recyklují téměř všechny suroviny, jako jsou například olovo a 
polypropylén. Odpovědné zacházení s olovem a oxidem olovnatým, které šetří životní 
prostředí, je u nás odjakživa zapsáno velkými písmeny. 
 
Podle zákona jsme povinni Vás ještě jednou upozornit na použití olova v našich bateriích. 
Důvodem je směrnice EU č. 1907/2006 (REACH, článek 59 1 10) a aktualizace seznamu 
kandidátů, kteří přicházejí v úvahu pro povolování látek vzbuzujících mimořádné obavy (stav 
28.08.2018; viz https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table). 
 
Námi dodávané olověné baterie s elektrolytem kyselinou sírovou obsahují látku olovo (CAS 
7439-92-1, ES 231-100-4) v koncentraci větší než 0,1 hmotnostního procenta. Od 
27.06.2018 je olovo klasifikováno jako látka vzbuzující mimořádné obavy (SVHC – 
Substances of Very High Concern) podle směrnice REACH. 
 
Toto prohlášení nemá samozřejmě žádný vliv na konstrukci a funkci našich baterií. 
 
Se srdečným pozdravem 
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