
 
 

 
 
 

 
 

 

REACH - CHEMICAL REGULATION 

 

Регламент на Европейския парламент и съвет относно регистрацията, оценката, разрешаването и  ограничаването 
на химични вещества 

 

REACH влиза в сила на 1 юни 2007 и в съответствие с това изискване компаниите, действащи на територията на Европейския съюз, 

имат определени задължения като производители, вносители  и/или потребители надолу по веригата. Тези задължения са постепенни 

и се изпълняват на етапи, което означава, че следва да се спазват различни крайни срокове.  

 1 юни - 1 декември 2008 – период за предварителна регистрация на съществуващите в Европейския съюз химични вещества, 
присъстващи в изделията в количества общо 1 тон или повече за производител или вносител на година. 

 1 декември 2010 – пълна регистрация на субстанциите с количествен праг 1000 тона или повече на година и на тези с много висока 
концентрация – над 1 тон годишно. 

 1 юни 2013 – пълна регистрация на субстанциите с количествен праг 100 тона или повече на година. 

 1 юни 2018 – пълна регистрация на субстанциите с количествен праг 1 тон или повече на година. 
 

Brother и компаниите, работещи от името на Brother са извършили нужната предварителна регистрация и действат по изпълнението на 
пълната регистрация в посочените срокове. 

REACH изисква цялата информация относно концентрацията на Определени Опасни Вещества  (ООВ), които се съдържат в  

изделията с концентрация по-висока от 0.1% абсолютно тегло, за да подсигури безопасното им съхранение и употреба.  

 

Следните продукти съдържат ООВ в концентрация над 0,1% в абсолютно тегло: 

Продукт Описание 
Наименование на 
веществото 

CAS № 
Изисквания за 
безопасност 

BP61GLA A4 Premium Plus гланцова фото хартия 
Динатриев 
тетраборов 
хептаоксид хидрат 

12267-73-1 
Да не се допуска контакт 
с устата. 

BP61GLP 
BP61GLP50 

10х15сm Premium Plus гланцова фото хартия 
Динатриев 
тетраборов 
хептаоксид хидрат 

12267-73-1 
Да не се допуска контакт 
с устата. 

BCLD20 
Безжична слушалка за факс: 
1560/MFC845CW/MFC885CW 

Диетил хексил 
фталат (DEHP) 

117-81-7 
Да не се оставя капакът 
на батерията отворен. 

BCLD70 Безжична слушалка за MFC990CW 
Диетил хексил 
фталат (DEHP) 

117-81-7 
Да не се оставя капакът 
на батерията отворен. 

BCLBT20 Батерия за безжична слушалка BCL-D20 
Диетил хексил 
фталат (DEHP) 

117-81-7 
Да се пази далече от 
деца. 

RC-120 Сериен кабел 
Диетил хексил фталат 
(DEHP) 

117-81-7 Да се пази далече от деца. 

MW-145BT Повдигаща ролка 
Диетил хексил фталат 
(DEHP) 

117-81-7 Да се пази далече от деца. 

BCL-BT Батерия за безжична слушалка Кадмиев сулфит 1306-23-6 Да се пази далече от деца. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Следните продукти може да съдържат ООВ над установения праг в отделните компоненти, но не повече от 0.1% в абсолютно 
тегло: 

 

Продукт Описание 
Наименование на 
веществото 

CAS № 
Изискванияа за 
безопасност 

Захранващ и/или 
други кабели 

Всички:  принтери, мултифункционални устройства, 
факсове, P-Touch и QL принтери, шевни и 
бродировачни машини, пишещи машини, устройства 
за печати, мобилни принтери и скенери 

Диетил хексил 
фталат (DEHP) 

117-81-7   
Да се пази далече от 
деца. 

Външен корпус 
(продукти, 
произведени след 
март 2011 не 
съдържат DEHP) 

Устройство за печати - Stamp Creator SC 2000 
Диетил хексил 
фталат (DEHP) 

117-81-7  
Да се пази далече от 
деца. 

Вътрешен филтър 
(не е достъпен от 
външната част на 
машината) 

Всички: лазерни принтери, лазерни 
мултифункционални устройства,  лазерни факсове 

Алуминосиликатни 
огнеупорни 
керамични влакна 

-  

При сервизни дейности 
може да събира прах, 
моля работете 
внимателно, за да 
предотвратите повреда 
или задържане на прах. 

Литиево-йонна 
клетъчна батерия 
CR2032 

PT-3600, PT-9600 и QL-650TD 

  
 
1,2-диметоксиетан; 
етиленгликол 
диметил етер 

110-71-4 
Да се пази далече от 
деца. 

Поемаща ролка за 
хартия 

Преносим принтер MW-260 
Диетил хексил 
фталат (DEHP) 

-  
Да се пази далече от 
деца. 

 

 

*REACH – съкращение от англ. език на термините „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances”.  
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