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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 mercat.

VALORS MEDIAMBIENTALS

Butaca de polietilè (tipus registrat ICORENE 4-3590), fabricat amb rotomoldeig. Per tant és monomaterial 
i no requereix desmuntatge de les parts per la seva classificació i tractament com residu.També disponible 
la versió entapissada (amb potes de Poliamida). 

1. Segons certificat de l’empresa fabricant ICO Polymers, el material d’aquet producte és apte per al 
contacte amb aliments. 

2. Om en la seva versió bàsica és un producte reciclable 100% (segons certificat d’AIDIMA). 

3. El colorant forma part del propi material plàstic, pel que no requereix tractament superficial o 
pintures afegides. 

4. Compleix Directiva 2002/95/CE (No conté metalls pesants tipus antimoni, bari, cadmi, crom, plom, 
Mercuri, Seleni presents en tractaments superficials, pintures, adhesius, vernissos ...). No es requereix 
assaig ja que no existeix acabat superficial. 

5. Compleix Directiva 67/548/CEE i Directiva 1999/45/CE. (No conté substàncies o preparats perillosos 
per la salut o el medi ambient) (per a tractaments superficials, pintures, adhesius, vernissos...). No es 
requereix assaig ja que no existeix acabat superficial. 

6. Compleix Real Decreto 117/2003 sobre limitació d’emissions de Compostos Orgànics Volàtils. No es 
requereix assaig ja que no existeix acabat superficial.
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7. No existeix font d’emissió de formaldehids. 

8. 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 OM no contenen matèries primeres que requereixin ser registrades; no 
conté cap de les substàncies incloses a la llista “SVHC” (Substances of Very High Concern) publicada 
per ECHA (European CHemical Agency) en les quantitats especificades (la fabricació dels productes 
OM anual no supera la quantitat de presencia de 1 tona d’aquestes substàncies considerades 
extremadament preocupants). Per totes aquestes raons, es considera que els productes OM 
compleixen amb les exigències del Reglament REACH. 
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