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INFORMATION ACCORDING TO ART. 33 NO. 2 REACH REGULATION  
EC NO 1907/2006 AND SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN, SVHC. 

 
 
This product contains brass components according to 4MS hygienic list. However, 
the brass alloy contains a concentration >0.1% weight by weight (w/w) of lead  
CAS nr 7439-92-1 a substance which meet the criteria of article 57 REACH 
regulation and which were determined in accordance with article 59 (1) of REACH 
regulation. 
Lead is a substance commonly used in copper, steel and aluminium alloys.  
 
Villeroy & Boch Gustavsberg is obligated to provide sufficient information to allow 
safe use of the article including, as a minimum, the name of that contained 
substance. 
 

At the Swedish RSK database website, each product has an iBVD that in detail gives 

accurate information about all materials for the actual product. 
 

 
The complete and latest list of SVHCs can be found on the ECHA website. 
https://www.echa.europa.eu/sv/candidate-list-table 
 
 

The safe use of the product is of course guaranteed. Products are subjected to type 
testing, which contains measurement of heavy metal emissions to secure a safe use. 
The product is intended to be used and installed as described in the product manual. 
 
 
 

Best regards 
 
Villeroy & Boch Gustavsberg AB  Villeroy & Boch Gustavsberg AB 
 
 
 
Therése Sonesson   Markus Barkestedt  
QEHS Manager Nordic  Specialist Quality / Environment 
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INFORMATION ENLIGT ART. 33 NR. 2 REACH-FÖRORDNINGEN  
EC NR 1907/2006 OCH KANDIDATFÖRTECKNINGEN ÖVER SÄRSKILT 
FARLIGA ÄMNEN, SVHC. 
 

 

Denna produkt innehåller mässingskomponenter som finns med på 4MS hygienic list. 
Dock innehåller mässingslegeringen en koncentration > 0,1 vikt% (vikt / vikt) av bly 
CAS nr 7439-92-1 ett ämne som uppfyller kriterierna i artikel 57 REACH-förordningen 
och som bestämdes i enlighet med artikel 59.1 ) i REACH-förordningen. 
Bly är ett ämne som vanligtvis används i koppar, stål och aluminiumlegeringar. 
 

Villeroy & Boch Gustavsberg är skyldig att tillhandahålla tillräcklig information för att 
säkerställa att våra produkter används på ett säkert sätt, inklusive namnet på det 
ämne som produkten innehåller. 
 

På den svenska RSK-databas webbplatsen har varje produkt en byggvarudeklaration 

(iBVD) som ger detaljerad information om allt material för den aktuella produkten. 
 

 

Den fullständiga och senaste listan över SVHC-ämnen finns på ECHA:s webbplats. 
https://www.echa.europa.eu/sv/candidate-list-table 
 

 

Den säkra användningen av produkten är givetvis garanterad. Produkterna är 
föremål för typtestning och typgodkännande enligt Boverkets Byggregler som 
innehåller analys av tungmetallutsläpp för att säkerställa säker användning. 
Produkten är avsedd att användas och installeras enligt beskrivningen i 
monteringsanvisningen. 
 
 
 

Vänliga hälsningar  
 
Villeroy & Boch Gustavsberg AB  Villeroy & Boch Gustavsberg AB 
 
 
 
Therése Sonesson   Markus Barkestedt 
QEHS Manager Nordic  Specialist Quality / Environment 
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