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Następujące próbki zostały przesłane i zidentyfikowane przez / w imieniu klienta jako. 

 

Nazwa próbki   : NEOPRENE LAMINOWANE Z NYLONEM 

SGS, nr ref.   : 10746545 

Główna substancja : NEOPREN 

Dostawca   :  

Data odbioru próbek : 11.12.2007 

Okres próbny  : 11-14.12.2007 

 

Test w kierunku  : (1) Zgodnie z dyrektywą RoHS 2002/95 / WE i jej dyrektywami   

     zmieniającymi, w celu określenia zawartości kadmu w przedłożonej próbie. 

        (2) *Określone przez klienta celem wykrycia i oznaczania niektórych   

      wymienionych amin aromatycznych pochodzących z barwników Azo 
Metoda badania   : (1) W odniesieniu do normy IEC 62321 Ed. 1 111/54 / CDV dla zawartości kadmu 
      Analiza została przeprowadzona przez AAS.                                      . 
     (2) Zgodnie z EN 14362-1: 2003 - Bezpośredni test na kolorowych tkaninach -  
      Wykrywanie stosowania niektórych barwników azowych jest dostępne dla  
      środków redukujących bez ekstrakcji za pomocą chromatografu gazowego ze  
      spektrometrią masową (GC-MS). 

 

Wyniki testu    : Proszę zapoznać się z następnymi stronami 

 

 

Podpisano w imieniu       Podpisanego iw imieniu 

Laboratorium chemiczne SGS-CSTC     Laboratorium chemiczne SGS-CSTC 

  Ella Zhang       Sandy Hao 

 Manager Sekcji       Lab Manager 
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Rezultaty testu uzyskano metodą chemiczną ( jednostka mg / kg ) 

(1) Zawartośc Kadmu 

Przedmiot testu 
Metoda                     

(odnosi się do) 
1** 

Limit 
wykrywalności 

metody 
RoHS Limit 

Cadmium (Cd) - Kadm (Cd) mg / kg = ppm  ND - nie wykryto  0,02 100 

 

(2) W celu wykrycia i określenia niektórych wymienionych amin aromatycznych pochodzących od barwników AZO 

Lp. Zakazane substancje aminowe 
Chemical 
Abstracts 

Service (CAS) 

                                    
Wynik badania 

1** 

1 4-Aminodiphenyl/ xenylamine/Biphentyl-4-ylamine 92-67-1 ND -  nie wykryto 

2 Benzidine - benzydyna 92-87-5 ND -  nie wykryto 

3 4-chloro-o-toluidine 95-69-2 ND -  nie wykryto 

4 2-naphthylamina 91-59-8 ND -  nie wykryto 

5 o-aminoazotoulen/4-o-tolylazo-o-toluidine/4-amino-2',3dimethylazobenzene 97-56-3 ND -  nie wykryto 

6 2-amino-4-nitrotoluol/5-nitro-o-toulen 99-55-8 ND -  nie wykryto 

7 p-chloroaniline/4-chloroaniline 106-47-8 ND -  nie wykryto 

8 2,4-diaminoanisol/4-methoxy-m-phenylenediamine 615-05-4 ND -  nie wykryto 

9 4,4′-Diaminodifenylometan/4,4-methylenedianiline 101-77-9 ND -  nie wykryto 

10 3,3'-dichlorobenzidine/3,3-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine 91-94-1 ND -  nie wykryto 

11 3,3'-dimethoxybenzidine/o-dianisidine 119-90-4 ND -  nie wykryto 

12 3,3'-dimethylbenzidine/4,4'-bi-o-toluidine 119-93-7 ND -  nie wykryto 

13 3,3'-dimethyl-4,4-diaminodifenylometan/4,4'-methylenedi-o-toluidine 838-88-0 ND -  nie wykryto 

14 2-5-p-cresidine/6-methoxy-m-toluidine 120-71-8 ND -  nie wykryto 

15 4-4'-methylene-bis-(2-chloroaniline)/2,2'-dichloro-4,4'methylene-dianiline 101-14-4 ND -  nie wykryto 

16 4-4'-oxydianiline 101-80-4 ND -  nie wykryto 

17 4-4'-thiodianiline 139-65-1 ND -  nie wykryto 

18 o-toluidine/2-aminotoluene 95-53-4 ND -  nie wykryto 

19 2-4'-toluylendiamine/4-methyl-m-phenylenediamine 95-80-7 ND -  nie wykryto 

20 2,4,5-trimetyloaniline 137-17-7 ND -  nie wykryto 

21 4-Aminoazobenzen 60-09-3 ND -  nie wykryto 

22 o-anisidine/2-methoxyaniline 90-04-0 ND -  nie wykryto 

23 2,4'-Xylidine 95-68-1 ND -  nie wykryto 

24 2,6'-Xylidine 87-62-7 ND -  nie wykryto 

  Ogólna Ocena   Zdano 
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Odpowiednie wymagania (2002/61/EC): 

  Żadna istotna amina nie przekracza 30 ppm (mg / kg) 

 

Uwaga:  ND = Nie wykrywalny 

 Limit wykrywalności = 5 ppm (mg / kg) 

  Jeżeli metoda EN 14362-1 umożliwiłaby dalsze rozszczepienie 4-aminoazobenzenu do 

 nienadiągalnych amin: aniliny lub 1,4-fenylenodiaminy, to w celu zweryfikowania obecności 4-

 aminoazobenzenu można zastosować metodę I-FGB S 64 BVL B 82.029. 

 

 Jeżeli aminy są wykrywane metodą GC-MS, potwierdzenie należy wykonać metodą TLC. 

 

 EN 14362-l dla dyrektywy europejskiej 2002/61/EC odpowiada LFGB S 64 BVL B 82.022 niemieckim 

 przepisom dotyczącym żywności, towarów i pasz. 

 

Zakazane Arylaminy do Dyrektywy Barwnej Azo 

 Nr 1-22 - Komisja Wspólnoty Europejskiej: dyrektywa 2002/61 / WE przyjęta przez Radę w dniu 19 

 lipca 2002 r 

 Nr 23-24 - Wymaganie klienta 

 

Komentarz:  W oparciu o wynik testu barwniki azowe, które mogą uwolnić jedną lub więcej z  

  wymienionych amin poprzez rozszczepienie ich w AZO grupy ( grup ), nie zostały wykryte w 

  próbce (próbkach) lub dostarczonym towarze. 

 

Opis części testu: 

1. Czarny stały arkusz (wszystkie) 

 

Uwaga: 

 (1)  mg / kg = ppm 

 (2)  ND = Nie wykryto 

 (3)  MDL = limit wykrywalności metody 

 (4) Maksymalny dopuszczalny limit jest podany w dokumencie 2005/618/EC zmieniającym   

       dyrektywę RoHS 2002/95/EC 

 (5) * Testy te zostały zlecone podwykonawcom SGS-SHSL TEXTILE LAB (data testów:        

       2007/1/12~12/14). 

 (6)**Próbka (próbki) została poddana analizie z wykorzystaniem próbki mieszanej w jednym badaniu. 
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Zdjęcie próbki:  SH7152650 / CHEM 

 

SGS uwierzytelnione zdjęcie tylko w oryginalnym raporcie 

*** Konec raportu *** 
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