Nota explicativa ao Regulamento sobre produtos cosméticos
Data de impressão: 12.12.2017

1. Base jurídica:
Desde o 30 de Novembro de 2009 está em vigor o Regulamento (CE) Nº 1223/2009 do Parlamento Europeu
e do Conselho sobre os produtos cosméticos. Este regulamento define os produtos cosméticos e determina
os requisitos de etiquetação. Produtos cosméticos podem ser, entre outros, cremes, emulsões, loções,
geles e óleos para o cuidado da pele, sabonetes, sabonetes desodorizantes, preparações para banhos e
duches (sais, espumas, óleos, geles), desodorizantes e antitranspirantes, produtos de limpeza do cabelo
(loções, pós, champôs), produtos de manutenção do cabelo (loções, cremes, óleos), produtos para
aplicação nos lábios e produtos para protecção solar.

2. Aplicação na FÖRCH:
Este produto é um produto cosmético, que não requer nenhuma ficha de dados de segurança, porque
produtos cosméticos não entram no Regulamento CLP. Cumpre-se com as obrigações de informação do
Regulamento sobre cosméticos detalhando os ingredientes conforme a nomenclatura INCI na etiqueta
FÖRCH.

As informações desta ficha técnica baseiam-se nos dados disponíveis à data de impressão desta ficha técnica (veja-se acima), e que na opinião de Theo
Förch GmbH & Co. KG podem considerar-se como fiáveis. Assim mesmo, não garante de forma expressa nem implícita a exactidão destas informações.
Igualmente, Theo Förch GmbH & Co. KG não pode ser responsável do uso que se dê a estes dados, produtos, processos ou equipamentos. Você mesmo
tem que decidir, se os produtos são aptos e completos para o uso previsto, para a protecção do meio ambiente, tanto como para a saúde e a segurança
dos seus trabalhadores e das pessoas que vão utilizar estes produtos. Enquanto não asseguremos por escrito umas características e aptidões específicas
dos produtos para um uso determinado contratual, qualquer assessoramento ou instrução de uso são facilitados sem compromisso, mesmo que de boa-fé.
E não libera ao comprador da responsabilidade de fazer as suas próprias comprovações e, num caso dado, fazer testes de aplicação.

Recomendamos urgentemente que se envie cada esboço de etiquetas, texto para serigrafar em embalagens, etc. a Theo Förch GmbH
& Co. KG para ser comprovado e autorizado. Esta ficha técnica substitui qualquer Informação sobre o produto mencionado acima que
se tenha publicado antes da data de impressão da presente ficha técnica.

