IDENTIDADE DAS CORES (EXPLICAÇÃO DA COR DA ETIQUETA)

LEGISLAÇÃO EUROPEIA
Todas as declarações do produto para as diretivas mencionadas abaixo estão disponíveis em www.kouvidis.gr

A KOUVIDIS desenvolveu uma identidade por cores bastante útil para cada família de produtos de modo a facilitar o trabalho do instalador e do revendedor. A identidade da cor fornece
uma facilidade na identificação, armazenamento e distribuição, garantindo o reconhecimento e a uniformidade de cada família de produtos.

Diretiva de Baixa tensão 2014/35/UE (LVD)
anula 2006/95/CE
A LVD é aplicada ao equipamento elétrico concebido para
utilização com uma classificação de tensão entre 50 e 1000 V
para CA e entre 75 e 1500 V para CC.
O equipamento elétrico poderá ser colocado no mercado sob
as condições de que foi fabricado de acordo com os objetivos
de segurança da LVD, que não coloca em perigo a segurança das pessoas, animais domésticos ou propriedade quando
instalado, mantido e utilizado em aplicações para o qual foi
concebido. Presume-se que os produtos elétricos estão em
conformidade com os objetivos de segurança da LVD quando
fabricados em conformidade com as Normas harmonizadas
ou com as provisões de segurança da Comissão de equipamento elétrico ou Comissão eletrotécnica interacional.
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De modo a ser colocado no mercado europeu, deve ser estabelecida uma Documentação técnica e uma Declaração de
conformidade, sendo ambas afixadas com a marcação CE.
Quando o equipamento elétrico está sujeito a outras diretivas, para além de LVD, que também fornece a Marcação CE,
então a etiqueta CE indica a conformidade com os requisitos
dessas diretivas. A nova diretiva LVD mantém o mesmo âmbito e objetivos de segurança.
KOUVIDIS foi a primeira empresa grega a ter todos os seus
produtos afixados com a marcação CE no mercado grego no
início dos anos 90.

Restrição da Diretiva relativa a Substâncias perigosas
2011/65/UE (RoHS)
GEONFLEX® IAR
ROPERTIES
EN 61386-24
min 750 Nt (type 750)
Normal duty

/ Impact resistance
/ Temperature resistance

-50C / +900C

/ Halogen free

464 S

Ν

+30 2810 831 500

GEONFLEX®

IAR

DOUBLE STRUCTURED WALL HDPE CONDUITS WITH COLOR MARKING

Black RAL 9004 | Red RAL 3020
CODE: 26250400

Ø 40 25m
www.kouvidis.gr

Patent Protected: EP2698792

GEOSUB®
ROPERTIES
EN 61386-24
/ Impact resistance
/ Temperature resistance

L

Light duty
-50C / +900C

/ Halogen free

420 S

+30 2810 831 500

IAR

DOUBLE STRUCTURED WALL HDPE CONDUITS WITH COLOR MARKING

Black RAL 9004 | Red RAL 3020
CODE: 26180400

Ø 40 50m
www.kouvidis.gr
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A diretiva RoHS 1 (2002/95/CC) para a restrição de utilização
de certas substâncias perigosas em equipamento elétrico e
eletrónico (normalmente referida como Restrição de substâncias perigosas ou RoHS) foi adotada em fevereiro de 2003,
pela União Europeia e foi implementada num formulário de
legislação, a 1 de julho de 2006 por todos os Estados Membros. A diretiva RoHS 2 foi publicada a 1 de julho de 2011 de
modo a aumentar a quantidade de resíduos que é tratada
apropriadamente, para reduzir o volume do que é descartado
e para reduzir as tensões administrativas garantindo a coerências com as políticas e legislação mais recentes.
O aspeto principal da Diretiva RoHS é proibir os fabricantes
e distribuidores dos Estados Membros de produzirem e venderem produtos/acessórios que contenham qualquer uma
das seguintes seis substâncias banidas: Chumbo (Pb), Mercúrio (Hg), Cádmio (Cd), Crómio Hexavalente (Cr (VI)), Bifenilos
Polibromados (PBB), Éter Difenílico Polibromado (PBDE). As

substâncias mencionadas acima não devem ser utilizadas ou
contidas para além dos limites permitidos específicos que são
definidos pela Diretiva.
KOUVIDIS adotou a Diretiva RoHS desde 2006 utilizando matérias-primas sem metais pesados em todos os seus produtos.

Regulamento REACH CE/1907/2006
O Regulamento REACH CE/1907/2006 refere-se ao registo,
avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas.
Tem sido válido desde 2 de junho de 2007 e basicamente melhora e simplifica a legislação europeia anterior sobre
produtos químicos. É relativo a todos os produtos químicos
e procura garantir um elevado nível de proteção da saúde
humana e ambiente a partir dos riscos que podem causados
pelos produtos químicos.
Este regulamento também promove o desenvolvimento de
métodos de teste alternativos para a avaliação de perigos
provenientes de substâncias químicas. Os fabricantes e importadores de produtos químicos devem identificar e gerir
em conformidade os perigos do produzido e comercializado
no mercado de substâncias químicas.
KOUVIDIS, em total conformidade com os regulamentos REACH desde 2011, concebe e fabrica produtos para aplicações
elétricas que, quando utilizados dentro da sua especificação,
não deve libertar quaisquer substâncias nocivas.

Diretiva 98/8/EC (BPD)
A Diretiva de Produtos Biocidas foi publicada em primeiro lugar em 1998 e entrou em vigor em 14 de março de 2000 e
destina-se a harmonizar o mercado Europeu para produtos
biocidas e as suas substâncias ativas, fornecer um elevado
nível de proteção para as pessoas, animais e ambiente através de uma avaliação de riscos e garantir que os produtos
são eficazes o suficiente contra as espécie alvo. Os produtos biocidas são quaisquer substâncias químicas destinadas
a controlar indesejados, tornar inofensivo e prevenir a ação
de qualquer organismo prejudicial como insetos, bactérias,
vírus e fungos. A diretiva é aplicável a 23 tipos de produtos
diferentes relevantes para as indústrias de calçado e peles e
higiene humana de fibra de cobertura, pele, borracha e materiais polimerizados. BPD pode ser visto como um percursor
para a legislação REACH, seguido por um padrão semelhante
de identificação, avaliação e autorização.
O sistema de tubos antimicrobiano KOUVIDIS MEDISOL AM MEDIFLEX AM está totalmente em conformidade com a Diretiva
BPD.
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