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Subiect: INFORMAŢII CU PRIVIRE LA REGULAMENTUL CE NR. 1907/2006 

 
Mult stimate client, mult stimate partener de distribuţie şi afaceri, 
 
Compania Banner GmbH produce în Austria, din 1937, baterii de pornire de calitate 
superioară, pe bază de plumb-acid. Produsele noastre se supun unui ciclu de viaţă închis, 
unde aproximativ toate materiile prime, cum ar fi de exemplu, plumbul şi propilena, se 
reciclează. Manipularea responsabilă şi ecologică a plumbului şi oxidului de plumb este 
extrem de importantă pentru noi. 
 
Conform legislaţiei avem obligaţia de a vă indica încă o dată că în bateriile noastre se 
utilizează plumb. Factorii declanşatori sunt Regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH, 
articolul 59 1 10) şi actualizarea listei substanţelor cu risc deosebit, candidate pentru 
obţinerea unei autorizaţii (ediţia 28.08.2018; consultaţi https://echa.europa.eu/de/candidate-
list-table). 
 
Bateriile plumb-acid furnizate de noi conţin substanţa plumb-metal (CAS 7439-92-1, EC 231-
100-4) cu o concentraţie peste 0,1 procente masice. Conform Regulamentului REACH, din 
data de 27.06.2018, plumbul-metal a fost clasificat ca substanţă SVHC (Substances of Very 
High Concern - substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită). 
 
Este de la sine înţeles că această explicaţie nu are nicio influenţă asupra modului de 
construcţie şi funcţionare a bateriilor noastre. 
 
Cu stimă, 
 
 
Banner GmbH 
Thomas Hauzeneder 
Şef Departament Marketing 

https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

