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OBJECTIU

En aquest document s’indicarà informació considerada com rellevant des del punt de vista mediambiental 
i de salut i toxicitat humanes. L’objectiu d’aquesta auto declaració és només informar i mostrar arguments 
que aquest producte és preferible mediambientalment a d’altres de funcionalitat similar existents al mer-
cat.

VALORS MEDIAMBIENTALS

Butaca amb estructura de fusta massissa de roure amb certificat FSC (Forest Stewardship Council), encolada 
amb cola extra ràpida de muntatge. Posteriorment acabada amb vernís de base aquosa.
Seient teixit amb corda paper.

1. Utilització de fusta massissa de roure FSC (cadena de custòdia gestió forestal).
 
2. Utilització de vernís amb base aquosa (sense dissolvent).

3. L’adhesiu de Resina Urea Formaldehid, segons fitxa de seguretat corresponen, no es considerat com pe-
rillós, però presenta diferents riscs: El formaldehid és un poderós agent irritant per als ulls, pell i tracte 
respiratori. L’exposició contínua al formaldehid pot generar malalties respiratòries cròniques. 

 Conté < 0,2 % Formaldehyde i segons Directiva N.67/548/CEE: 605-001-00-5 
 CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8, es classifica com: 
 Carc. Cat. 3 (Carcinogenic category 3) R40 
 T (Toxic) R23/24/25C 
 C (Corrsive) R34 
 (Sensitizing) R43 
 Conté min. 97,5% Polímer d’urea / formaldehid, excipient, catalitzador. 

4. Compleix amb el Reglament REACH (CE) nº 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 
desembre de 2006 ja que: Mobles 114 declara que manté la correcta via de comunicació amb els seus 
proveïdors i que els productes CATALANA no contenen matèries primeres que requereixin ser registra-
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des; no conté cap de les substàncies incloses a la llista “SVHC” (Substances of Very High Concern) publi-
cada por ECHA (European Chemical Agency) en les quantitats especificades (la fabricació dels productes 
CATALANA anual no supera la quantitat de presencia de 1 tona d’aquestes substancies considerades 
extremadament preocupants). Els retardants de flama només presenten restriccions a la seva comer-
cialització en el cas de presencia en productes en concentracions superiors al 0,1% en massa. No s’ha 
pogut recollir informació respecte al percentatge exacte en la Butaca CATALANA.
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