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     Poznań, 12.05.2022 

Oświadczenie 

Minerały z regionów ogarniętych konfliktami 

 

Szanowny Kliencie,  

Firma ARGIP nie podlega raportowaniu SEC, jednak chce wspierać cele i zadania sankcji 1502 

ustawy Dodda-Franka, podpisanej w lipcu 2010 r. i sfinalizowanej w sierpniu 2012 r.  

Ustawa ma na celu zapobieganie wykorzystaniu minerałów pochodzących z regionów ogarniętych 

konfliktami, które bezpośrednio lub pośrednio finansują lub przynoszą korzyści grupom zbrojnym w 

Demokratycznej Republice Konga (DRK) lub krajom sąsiednim zgodnie z definicją w ustawie (region 

objęty konfliktem). Do wymienionych minerałów należą: tantal, złoto, wolfram i cyna („3TG”). Ustawa 

nakłada na firmy obowiązek zachowania należytej staranności w zakresie pozyskiwania tych 

minerałów oraz składania rocznych sprawozdań dotyczących wykorzystania minerałów z regionów 

konfliktu. 

 Firma ARGIP zwróciła się do wszystkich dostawców o zgłoszenie wykorzystania minerałów z 

terenów konfliktu. Z informacji, które uzyskała do produkcji elementów złącznych, którymi handluje 

nie wykorzystuje się metali pochodzących z regionu konfliktu. 

  

 

Mrs. Aleksandra Grajewska 

Tel. 061 872 70 09 

Fax. 061 872 66 01 

E-mail: biuro@argip.com.pl  
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     Poznań, 18.11.2022 

RoHS II Dyrektywa 2011/65/EU oraz RoHS III 2015/863/UE 

 

 Szanowni Kliencie,  

Firma ARGIP oświadcza, że elementy złączne, które dostarczamy spełniają wymagania: 

dyrektywy 2011/65/UE (RoHS) w kwestii ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 

substancji niebezpiecznych oraz dyrektywy delegowanej (UE) 2015/863 z dnia 22 lipca 2021r., co 

oznacza, że nie zawiera substancji wymienionych poniżej w stężeniu przekraczającym dopuszczalne 

wartości maksymalne.  

 Ołów (0,1 %) 

 Rtęć (0,1 %) 

 Kadm (0,01 %) 

 Sześciowartościowy chrom (0,1 %) 

 Polibromowane bifenyles (PBB) (0,1 %) 

 Polibromowane etery di fenylowe (PBDE) (0,1 %) 

 Ftalan di-2-etyloheksylu  (DEHP) (0,1 %) 

 Ftalan benzylu butylu (BBP) (0,1 %) 

 Ftalan dibutylu (DBP) (0,1 %) 

 Ftalan diizobutylu (DIBP) (0,1 %) 

Zgodnie z naszą wiedzą żaden z naszych dostawców nie wykorzystuje tych substancji do 

produkcji swoich produktów (wyjątek stanowią producenci elementów ze stali nierdzewnej, stopów 

aluminium oraz stopów miedzi – wymogi technologiczne) i dlatego wszystkie produkty dostarczane 

przez ARGIP są zgodne z Dyrektywami 2011/65/UE oraz 2015/863/UE. 

 

 

Mrs. Aleksandra Grajewska 

Tel. 061 872 70 09 

Fax. 061 872 66 01 

E-mail: biuro@argip.com.pl  
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WE) 1907/2006

Szanowny Kliencie, 

R (REACH) reguluje 

ch, 

, aby z

przez chemikalia.

lista jest na sprawdzana i

aktualizacja jest weryfikowana w doniesieniu do ofertowanego towaru) REACH do 

, dlatego wszystkie 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 

(REACH).

Mrs. Aleksandra Grajewska
Tel. 061 872 70 09
Fax. 061 872 66 01
E-mail: biuro@argip.com.pl 
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     Poznań, 20.10.2022 

Deklaracja zgodności TSCA 

 Szanowny Kliencie,  

 

W dniu 6 stycznia 2021 r. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opublikowała 

ostateczne zasady zgodnie z sekcją 6(h) Ustawy o kontroli substancji toksycznych (TSCA) w celu 

ograniczenia stosowania i importu następujących pięciu substancji chemicznych oznaczonych jako 

PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) („substancje regulowane”), w tym produkty 

zawierające stężenia substancji regulowanych powyżej : 

 
- 2,4,6-tris(tertbutyl) phenol (2,4,6-TTBP) (CAS 732-26-3) 

- Decabromodiphenyl ether (Deca-BDE) (CAS 1163-19-5) 

- Phenol, isopropylated phosphate (3:1) (PIP (3:1)) (CAS 68937-41-7) 

- Pentachlorothiophenol (PCTP) (CAS 133-49-3) 

- Hexachlorobutadiene (HCBD) (CAS 87-68-3) 

 
Jest to odpowiedź na Twoje pytanie, czy określone przez Ciebie produkty kupowane w firmie 

ARGIP zawierają substancje regulowane. 

Potwierdzamy, że nasze produkty celowo nie zawierają Substancji Regulowanych jako 

surowców, ani też nie są one dodawane do naszych produktów podczas przetwarzania i produkcji. 

Ponadto, w oparciu o informacje od naszych dostawców i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, surowce 

wejściowe nie zawierają substancji regulowanych. 

Informacje te opierają się na najlepszej dostępnej wiedzy ARGIP; nie testujemy obecności 

śladowych ilości substancji regulowanych, które mogą być wprowadzane do naszych produktów jako 

zanieczyszczenia. Oświadczenia te mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią gwarancji ani 

specyfikacji produktu. 

 
Mrs. Aleksandra Grajewska 

Tel. 061 872 70 09 

Fax. 061 872 66 01 

E-mail: biuro@argip.com.pl  

 


