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Tárgy: 2019/1021/EU és 2020/784/EU számú EU rendeletek 
-fordítás- 
 
Tisztelt hölgyek és urak, 
 
gyártási folyamatunkban 2005 óta nem használunk perfluor-oktán-szulfonsavat (PFOS) tartalmazó 
nyersanyagokat. 2015 óta nem használunk olyan C8-at tartalmazó fluortartalmú anyagokat sem, 
amelyek perfluor-oktán-szulfonsavra (PFOS) bomolhatnak. Az általunk az új generációs fluortartalmú 
habképző anyagokban használt fluorkötések a C6-os típusba tartoznak, és nem bonthatók le sem 
PFOS-ra sem PFOA-ra. 
 
Első (és tudomásunk szerint egyedüli) gyártóként 2012 óta gyártunk fluormentes és fluortartalmú 

termékeket önálló, egymástól fizikailag elkülönített gyártóberendezéseken. A keresztszennyeződés 

veszélyének kizárása érdekében kiterjedt intézkedéseket és eljárásokat foganatosítottunk. A véletlen 

összekapcsolás veszélyének kizárása érdekében a két berendezés különböző csatlakozókkal 

rendelkezik. A fentiek értelmében a 2012 óta gyártott fluormentes termékeinkre felelősséggel 

kijelentjük, hogy nem tartalmaznak sem perfluor-oktánsavat (PFOA), sem perfluor-oktán-szulfonsavat 

(PFOS), és így megfelelnek a hatályban lévő 2019/1021/EU és a 2020/784/EU rendeleteknek. 

 
Fluormentes habképző anyagaink a következők:  

 STHAMEX 3%, 6%, K-1  

 Performance, Class A 0,5%  

 Class A Classic 1%  

 az összes vaPUREx habképző anyag  

 az összes Moussol FF habképző anyag 

 Schaumgeist  

 Poroflex  
 
A 2018 óta gyártott fluortartalmú habképző anyagainkról felelősséggel kijelentjük, hogy azok a 
2019/1021/EU és 2020/784/EU uniós rendeletek PFOA-ra és PFOS-ra megnevezett határértékeit 
betartják, és ezáltal azokat 2020 után is korlátozás nélkül tovább szabad használni. 
 
Fluortartalmú habképző anyagaink a következők:  

 STHAMEX AFFF 0,5%, 1% 3%, 6% 

 Moussol APS LV 0,5/0,5, 1/1, 1/3, 3/3 

 Moussol APS 1/3, 3/3, 3/6, 6/6 

 Fluor Schaumgeist 3%, 6% 

 Schaumgeist FP-AR 3/3, 3/6 

 Schaumgeist FFFP 3%, 6%  

 Schaumgeist-Omega 3/3. 
 
Lehetőség van arra, hogy cégünknél bevizsgáltassák a habképző anyag készleteik fluortartalmú 

összetevőit. Ezáltal a hatóságok felé bizonyítható, hogy a tárolt termékek, még a régebbi dátumúak is 

megfelelnek a hatályban lévő 2019/1021/EU és a 2020/784/EU EU-rendeleteknek. 

Szívélyes üdvözlettel, 

Fabrik chemischer Präparate von Dr.Richard Sthamer GmbH&Co.KG 
-aláírás- 
Dr.Matthias Prall 


