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WHİTE PAPER
HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

‘‘ 1999’dan beri Bilgilendiriyoruz,
Belgelendiriyoruz ’’



ROHS Nedir?

‘‘ RoHS elektronik kartlarda veya ürünlerde
bir takım tehlike teşkil eden maddelerin
bulunmamasını şart koşan direktiftir. Restriction
of Hazardous Substances Directive (Belirli zarar teşkil eden
maddelerin kullanımını sınırlama) İngilizce kelimelerin baş
harflerinden elde edilmektedir. ’’

2003 yılı Ocak ayının 27’sinde Avrupa Konseyi
nezdinde kabullenen 2002-95-EC numaralı zarar
teşkil eden maddelerin elektronik ürünlerde zarar
teşkil eden elementlerin kullanımına sınırlama
getiren yönergedir. Kurşun, kadmiyum, cıva ve
bromürlü bileşenler insan sağlığına zarar teşkil eden
maddelerin kullanımını nem eder.

Rohs, Ülkemizde de EEE Yönetmeliği ismi ile
2008 yılının Mayıs ayında Resmi Gazetede yayını
yapılarak yürürlüğe konmuştur. AB verilerinde,
hazırda bulunan elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının, bütün atıkların % 4’üne ve ya senelik 7
milyon tona denk geldiği tahmin edilmektedir. Bu,
hem doğanın kirlenmesine sebep olmakta hem de
dünyanın daha az gelişme göstermiş yerlerine
teknoloji akışını engel olmaktadır. RoHS’tan önce
yayınlanan WEEE Direktifi, elektrikli ve elektronik
cihazların atıklarının ayrı olarak toplanmasını ve

geri kazanımını şart koşmaktadır. Bu da, üretici
kuruluşların ürünlerinin ömrünün sona erme
sürecinde sorumlu olmaları temelinden hareket ile,
ürün üretici kuruluşlardan ürünlerini geri dönüşüm,
geri kazanım ve parçalanabilirlik imkanlarını
değerlendirmesi ile birlikte tasarımları
beklenmektedir. Bu Direktif, 2003 yılının 13
Şubatında yürürlüğe konuş ve taraf olan
devletlerden Ağustos 2004 yılına değin Direktife
yönelik uygulama kanunları çıkarmaları istenmişti.
RoHS ile de 2006 yılının 1 Temmuz gününe dek
piyasada olacak elektrikli ve elektronik cihazlarda
kadmiyum, kurşun, heksavalent krom, civa, PBB
(çok bromlu bifenil) ve PBDE (çok bromlu difenil
seteril) elementlerinin diğer maddelerle yer
değiştirilmiş olmalıdır. EEE direktifi, küçük ve
büyük ev aletlerini, bilgi teknolojileri (IT) ve
telekomünikasyon cihazları, tüketici cihazları,
aydınlatma cihazları, elektrikli ve elektronik
vasıtalar (büyük ölçeğe sahip sabit sanayi araçları
dışında), oyuncak, eğlence ve spor ürünleri ile
otomatik satış cihazlarını kapsamına almaktadır.
EEE, yalnızca piyasada bulunan ürünlere
uygulanmak ile birlikte bireysel kullanım adına
geliştirilen ürünler Direktifin kapsamı dışındadır.

ROHS Belgesi Nedir?

‘‘ RoHS: Elektrikli
ve elektronik cihaz
veya ürünlerde bir
takım tehlike teşkil
eden maddelerin
bulunmamasını şart
koşan direktiftir.
Restriction of

Hazardous
Substances Directive

(Belirli zarar teşkil eden maddelerin kullanımını sınırlama)
İngilizce kelimelerin baş harflerinden elde edilmektedir.

RoHS Belgesi: Elektrikli ve elektronik cihazlarda
kullanılması sınırlandırılmış yada men edilmiş ürünlerin yer
alıp almadığı incelemeler neticesinde bakılarak temin eden
bir belgedir. ’’

Özellikle insanların yaşamını sürdürdükleri
alanlarda kullanılan ve doğrudan canlılar ile teması
yada dolaylı şekilde hava teması ile aynı çevrede
yaşadığımız elektrikli elektronik ürünler ve beyaz
eşya sınıfında yer alan elektrikli ev aletleri rohs
belgesi temin edilmesine zorunlu şekilde
gereksinim duyarlar.

RoHS Belgesi Alması Gereken Ana Ürün Sınıfları

‘‘ RoHS Belgesi: Elektrikli ve elektronik cihazlarda
kullanılması sınırlandırılmış yada men edilmiş ürünlerin yer

alıp almadığı incelemeler neticesinde bakılarak temin eden
bir belgedir. ’’



 Büyük Ev Eşyaları: Çamaşır makinesi, derin
dondurucu, buzdolabı, ocak, fırın, kurutma
makinesi ve bu ürünlere benzer ürünler.

 Küçük Ev Aletleri: Ekmek kızartma
makinesi, elektrikli süpürge, saç kurutma
makinesi, kahve makinesi, saat, baskül, kol
saati gibi ve benzeri ürünler.

 Bilişim ve Telekomünikasyon Cihazları:
Bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, faks makinesi, hesap
makinesi, telefon, cep telefonu gibi ve benzeri
ürünler.

 Tüketici Cihazları: Radyo, televizyon, DVD
çalar, fotoğraf makinesi ve benzeri ürünler.

 Aydınlatma Cihazları: Konutlar
kullanılmayan floresan ampuller ve akım
boşalmalı lambalar gibi ürünler.

 Elektrikli ve Elektronik Aletler: Testere,
matkap, çit budama makinesi, çim biçme
makinesi, püskürtme aletleri, çivi ve vida
cihazları gibi.

 Oyuncaklar ve Spor aletleri: Elektrik ile
çalışan oyuncak trenler, yarış arabaları, oyun
konsolları, bilgisayarlı bisiklet, dalış ve kürek
çekme jimnastik ürünleri; elektrikli yada
elektronik ünite spor aletleri gibi.

 Otomatlar: Meşrubat, şekerleme yada para
dağıtan makineler gibi

 Ambalaj ve Koruma Ürünleri: RoHS
gerektiren ürünlerin ambalajlanmasında
uygulanan materyaller, köşebentler gibi

ROHS Belgesi Kapsamında Yasaklanan Elementler

‘‘ RoHS Belgesi: Elektrikli ve elektronik cihazlarda
kullanılması sınırlandırılmış yada men edilmiş ürünlerin yer
alıp almadığı incelemeler neticesinde bakılarak temin eden
bir belgedir. ’’
Rohs belgesi kapsamında yasaklı olan elementler
ise;

 CIVA (Hg)
 KURŞUN (Pb)
 KROM IV(Cr+6)
 KADMİYUM (Cd)
 Polybrominated biphenyls (PBB)
 Polybrominated diphenyl ether (PBDE) ‘dir.

Rohs Belgesi Nasıl Alınır?

‘‘ RoHS Belgesi:
Elektrikli ve elektronik
cihazlarda kullanılması
sınırlandırılmış yada
men edilmiş ürünlerin
yer alıp almadığı

incelemeler neticesinde bakılarak temin eden bir belgedir. ’’

Son ürün (son ürün ara parçalarda olabilir) örnek
şeklinde Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuzun uluslar arası rohs
akreditasyon onaylı laboratuvarlarımıza iletilerek
analizler gerçekleştirilir. Gerekli testler

uygulanmasının ardından alakalı ürün içinde yasaklı
olan maddeler bulunmaması durumunda ürün rohs
belgesi temin edilir. Bu durumun yanı sıra kullanımı
sınırlandırılmış kimyasal maddelerin oranlarının
bulunması gereken seviyelerde bulunup
bulunulmadığı test edilerek neticelere göre
raporlanır. RoHS belgelerinin eklerinde alakalı olan
analize yönelik bir teknik dosya açıklaması yer
almaktadır. Bu dosya ile beraber plastik ham madde
kullanan ürünlerde ham madde örnek şeklinde
iletilebilir.



Belge inceleme sırasında var olan ispat belgeler
tespit edilir ve bunun yanı sıra test yapılıp
yapılmayacağı belirlenir. Belgeler Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzun
kendi Tedarik Zinciri Güvence Ağına kuruluş ve
detaylı bir uygunluk dosyası oluştururuz.

Örnek test döneminde, ürünü temsil eden örnekler
belge inceleme dönemi neticesine uygun testi
gerçekleşmesinin yanı sıra RoHS hükmünce,
sınırlandırılan 6 tane maddenin oranları homojen
materyale uygun şekilde testi yapılır.

Belge inceleme ve örnek test aşaması akabinde
ürünün uygunluğunu belirlememiz durumunda
denetim aşamasına geçeriz ve üretici kuruluşun
fabrikasında denetimde bulunarak kalite sisteminde
RoHS uygunluk durumunun kontrol işlemini
gerektiği gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini
belirleriz. Kuruluşumuz bunun yanı sıra her sene
gözlem denetimlerinde bulunacaktır ve ürünlerin
uygunluğunu onaylamak adına örnek temin
edebilir.

Sistem Kalite veri tabanına temin edilmesi
aşamasında, RoHS Ürün Onayı hükümlerine uygun
ürünler söz konusu veri tabanımıza dahil ederiz.

RoHS Belgesi Hangi Kuruluşlar Adına Geçerlidir?

 Kendi markası ile elektrikli ve elektronik ürün
üretimde bulunan ve satışın yapan kuruluşlar,

 Kendi markası ile diğer tedarikçi kuruluşlar
nezdinde üretimi yapılan elektrikli ve
elektronik eşyaların satışın yapan kuruluşlar

 Ticari hedef ile elektrikli ve elektronik eşya
ithal yada ihraç eden tüzel ve gerçek kişiler
adına geçerlidir.

RoHS Belgesi Almanın Faydaları Nelerdir?

 İnsan sağlık ve sıhhatine önem verdiklerini
ispatlarlar.

 karşı hassas ve Çevreye karşı uyun üretim
gerçekleştirdiklerini ispatlamış olurlar

 Ürün atıklarını geri kazanımını sağlayacak
üretimde bulunduklarını kanıtlanır.

 Riskli maddelerin, ürünlerin faaliyeti
esnasında etkileşimi minimum seviyeye
indirdiklerini ispatlarlar.

 İşletme olarak pazar imajının yükseltmesini
sağlar.

 Yurt içinde ve yurt dışında önem teşkil edecek
rekabet fırsatı sağlanır.

RoHS Belgesi’nin Önemi Nedir?

‘‘ RoHS Belgesi: Elektrikli ve elektronik cihazlarda
kullanılması sınırlandırılmış yada men edilmiş ürünlerin yer
alıp almadığı incelemeler neticesinde bakılarak temin eden
bir belgedir. ’’

Dünya genelinde girişimleri rohs testleri uyum
düzenlemeleri gerçekleşmekte ve geçerliliği

bulunmakla beraber özellikle AB dolaşımında
önemi bir hayli büyüktür. Kesinlikle elektronik ve
diğer kapsamda yer alan ürünlerin üretiminde
bulunan kuruluşların veri bankalarında bu
direktifler yer almalıdır ve üretim aşamaları bu
doğrultuda gerçekleştirilmelidir. Bu şekilde tehlike
teşkil eden maddelerin uygulanmasını sınırlamak ile



beraber kuruluşun tüketici güven oranı üst
seviyelere çıkacaktır. Zorunlu şekilde kullanımı
sınırlandırılmış bu ürünlerin ister üretimde isterse
satışı sırasında kimseye zararı dokunmadan ürünler

şeklinde pazarlamasının yapılması sosyal vicdani
görevlerdendir. Büyük ihtimalle ticari kazancıda bir
hayli çok olacaktır.

Rohs Belgesi’ni Hangi Kuruluşlardan Vermektedir?

‘‘ RoHS Belgesi: Elektrikli ve elektronik cihazlarda
kullanılması sınırlandırılmış yada men edilmiş ürünlerin yer
alıp almadığı incelemeler neticesinde bakılarak temin eden
bir belgedir. ’’

Rohs belgesi temin etmek kuruluşlar ilk önce
yapmanız gereken uluslar arası akreditasyon onaylı
laboratuvarı bulunan bir belgelendirme kuruluşu
bulmanız gerekmektedir. Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzun
laboratuvarımız uluslar arası akreditasyon onaylıdır.

Rohs belgesi alabilmeniz için Sistem Kalite
belgelendirme ve danışmanlık kuruluşu olarak
kuruluşumuzun uzmanlarımız ile irtibata
geçebilirsiniz.

Rohs belgesi temin etmenin en temel ihtiyacı ilgili
ürün tetkiklerinin akreditasyon onaylı laboratuvar
da gerekli ölçüm işlemlerinin uygulanarak bir
teknik dosya oluşturulmasıdır. Yalnızca bu dosya
oluşturulmasının ardından Rohs belgesi temin
edilebilir.

Rohs Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Rohs belgesi geçerlilik süresi 5 senelik süre ile
geçerli olmak ile birlikte ürünün piyasaya arz
edilerek belgelendirme sürecinden geçmesinden
sonra 5 sene süre ile geçerliliğini korumaktadır.

Tabi belge alan kuruluşların her sene ürünlerinde
kullanılan yasaklı kimyasal maddeler ile ilgili olan
bildirileri esas kabul edilerek geçerlilik süresi
koruma altına alınmaktadır.

Rohs’un Kısıtlı Maddeleri Nelerdir?

Bis(2-etilheksil) fitalat (DEHP)

Butil benzil fitalat (BBP)

Cıva

Dibutil fitalat (DBP)

Diizobutil fitalat (DIBP)

Kadmiyum

Kurşun

6 değerlikli krom

Polibromlı bifeniller (PBB)

Polibromlu difenil eterler
(PBDE)



Rohs’un Kısıtlı Maddelerinin Oranları Nelerdir?
RoHS alt kısımda yer alan altı bölümden oluşan
malzemeler için maksimum seviyeleri gösterir:

 Altı değerlikli krom (Cr VI): % 0,1
Krom bazlı formlar, toksik olmayan yada

krom VI toksik etkileri.

 Cıva (Hg): % 0,1
Elektrikli ve elektronik ürünlerin üretimin
uygulanan metaller, anahtarlar, piller,
termostat floresan ve lambalarda yoğun hale
gelmiştir.

 Kadmiyum (Cd): % 0,01
Kadmiyum elektronik ürünler, pigmentler ve
araç pilleri uygulanılır.

 Kurşun (Pb): % 0,1
Kurşun-asit bataryalar, Kurşun, kablo
kaplama, lehim, elektronik bileşenler, elektrik
ve elektronik alanında kullanımda olan ve
katot ışınlı tüplerden cam

 Polybrominated bifeniller (PBB): % 0,1
Bu elektrikli ve elektronik ev ürünleri yer alan
alev geciktiriciler.

 Polybrominated Difenil Eterler (PBDE):
% 0,1
Elektronik ve elektrikli ev ürünleri yer alan
alev geciktiricilerdir. Baskılı devre
kartları ,yanmayan toksik emisyonları.

Rohs Belgesi Direktifi Kapsamı

Elektrik ve elektronik ürünlerde bulunan belirli
tehlike teşkil eden elementlerin ve kimyasalların
sınırlandırılmasına ilişkin rohs direktifi ilk
versiyonu 2003 senesinde yayını yapılmıştır. AB’ye
taraf olan ülkelerde yürürlükte bulunan rohs
direktifin 2. versiyonu diğerinden farklı kılan tarafı
AB’nin yeni yasal kapsam ile Reach uyum tüzüğüne
uyumlu olmasıdır.

Yeni hukuki kapsam pazar izleme ve kontrol
yükseltme ve güçlü duruma getirme, ürün
uyguluğunu güçlendirmek ve ce işaretinin
güvenirliliğini yükseltmek hedefi ile yapılmıştır.Bu
düzenleme akabinde hazırlanan 2 adet uygulama
yer almaktadır.

 765/2008/EC sayılı ürünlerin pazara arz
edilmesine ilişkin akreditasyon ve para
izlemeye yönelik tüzük

 765/2008/EC sayılı ürünlerin pazara arz
edilmesinin kapsamını meydana getiren
hüküm

Rohs kapsamı, uygunluk durumu değerlendirmesi,
ce işareti ve Avrupa Birliği uygunluk bildirimini
gerekli görmüştür. İlk direktifte bulunan ve insan
sağlığı ve doğa ve çevre şartları bakımından tehlike
oluşturan element ve kimyasallar ile alakalı
sınırlamalar sürmektedir.

Rohs direktifinin ilk versiyonu 8 adet gurubu
kapsamına almaktadır. Rohs (Direktifi)
yönetmeliğinin yeni versiyonu bu guruplara 3
gurup daha ilave etmiştir ve elektrik ve elektronik
ürünlerin tümünü kapsamına almıştır

2013 senesinin ocak ayı itibari ile 8 gurupta bulunan
elektrik ve elektronik ürünlere rohs yeni
yönetmeliği uygulanmak ile birlikte yeni eklenecek
guruplara aşamalı olarak bir geçişte bulunulacaktır.

Alt kısımda yeni guruba dahil olan elektrik ve
elektronik ürünler ise şunlardır;

 Büyük ev ürünleri
 Küçük ev ürünleri
 Bilgisayar teknolojileri ve telekomünikasyon

ürünleri
 Tüketici ürünleri
 Aydınlatma ürünleri
 Elektrik ve elektronik ürünler
 Oyunca, spor ve eğlence malzemeleri
 Tıbbi ürünler - İnvitro diagnostik tıbbi ürünler
 İzleme ve kontrol cihazları -Endüstriyel

İzleme ve kontrol cihazları
 Otomatik dağıtım cihazları



 Üst kısımda yer alan gurupların kapsamına
dahil olmayan diğer elektrik ve elektronik
ürünler

ROHS Testleri Nelerdir?
Tehlike arz eden maddelerin elektrikli ve elektronik
üründe kullanımı ile alakalı sürekli artan mevzuatlar,
üretici kuruluşlara, perakendeci firmalara ve
tedarikçi işletmeler ürünlerinin uygunluk
durumunu kanıtlama yetkinliği yükler. Sistem
Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuz RoHS testleri, alakalı AB RoHS
direktifine uygunluk durumunuzu tedarik eder.

Yeni tüm ürünler, civa (Hg), kurşun (Pb),
heksavalent krom (Cr), kadmiyum (Cd),
polibromine bifenil (PBB) ve polibromine difenil
eter (PBDE) dahil, sınırlanmış tehlike teşkil eden
maddelerin oranı bakımından izlenmelidir.

Sizin sorumluluğunuz bu maddelerin ağırlığa yada
homojen üründe yer alan miktarına göre 0.1% yada
1,000ppm (kadmiyum dışında , kadmiyumun sınırı
% 0.01 yada 100 ppm'dir) olan RoHS sınırlarını
geçmemesini tedarik etmektir.
Rohs test şekillerimiz ise:

 Yıkıcı Olmayan İnceleme

Yıkıcı olmayan XRF (X-Ray Floresan) şeklini
kullanmaktayız.

 Islak Olarak Kimyasal İnceleme

Yüksek oranlarda sınırlanmış madde bulunması
durumunda, ıslak kimyasal incelemeyi kullanarak ek
testler yapılabilir. Bu sınırlanmış madde test
şekilleri hassas neticeler verir ve XRF incelemesi
esnasında bulunan olası anormallikleri teyit eder.

 XRF Taraması

XRF taraması ile, tehlike teşkil eden maddelerin
varlığına ve üründeki konumlarına yönelik hızlı bir
belirti teminedebiliriz. Bu test şekli, son ürün için,
özellikle hızlı fikir sahibi olmak adına uygun
olmaktadır.

RoHS, AB'de direktif 2002/95/EC nezdinde
hazırlanır. Piyasada yer alan uygun bulunmayan
ürünleri kapsamı dışı tutar. Dünyanın diğer
alanlarında da, Çin, Japonya ve Türkiye gibi,
benzeri düzenlemeler bulunmaktadır. Yetkili olan
RoHS laboratuvarlarımız ve konusunda uzman
personellerimiz ile, tüm RoHS testi
gereksinimleriniz adına Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuz
hizmet vermektedir.

Rohs Direktifine Göre Üretici Kuruluşların Yükümlülükleri
Nelerdir?

Üreticiler;

Bu yönetmeliğin yürürlüğe konduğu tarihin
ardından piyasaya sundukları yeni EEE’lerde
homojen bir ürün kapsamakta, cıva, krom +6,
kurşun, polibromürlü bifenil ve polibromürlü
difenil eter maddelerinin ağırlık şekilde %0,1 oran
civarında (1000 ppm); kadmiyum maddesinin ise
ağırlık % 0,01 (100 ppm) oran civarından daha çok
yer almamasını temin etmekte,

Bu yönetmeliğin yürürlüğe konduğu tarihin
ardından piyasaya sundukları ürünlerin bu
Yönetmelikte ifade edilen teknik hükümleri temin
ettiğini belirten bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya
arz edilişinden 5 sene boyunca korumakla,

Her sene Şubatın sonuna dek yer alan uygunluk
beyan formunu tam olarak doldurulmasına
Bakanlığa temin etmek ile ,



Dış ülkeden alınacak elektrikli ve elektronik ürünler
adına bu Yönetmeliğin 8. maddesine uygun olmak
ile sorumludur.

RoHS 2 Direktifi Nedir?

Elektrik ve elektronik ürünlerde yer alan (EEE)
belirli tehlike arz eden maddelerin
sınırlandırılmasına yönelik RoHS 2 Direktifi ,
Avrupa Birliği kapsamında yürürlükte ve eski
direktif olan RoHS 1’in yerine geçerek 2013 yılının
2 Ocak tarihi itibari ile uygulamaya konmuştur.
RoHS 2, REACH Tüzüğü ile uyumlu şekilde
düzenlenmiştir.

Birliğin Yeni kapsam düzenlemesi (NLF) baz
alınrak “CE İşareti Direktifi” şeklinde olarak
bilinmekte olan RoHS 2, “ Uygunluk
Değerlendirmesini”, “CE İşareti” ve “AB
Uygunluk bildirgesini ihtiyaç kılmakta ve eski
direktife benzeyen 6 tehlike teşkil eden maddenin
sınırlandırılması sürmektedir.

RoHS 2’nin 21. şartında direktife tabi tutulan
EEE’lerin uygunluk durumunun değerlendirilmesi
adına izlenen yollar, Ürünlerin Pazara arz
edilmesinin Genel kapsamın meydana getiren 2008
yılının 9 Temmuz’un da 768/2008/EC sayılı AP ve
Konsey hükmü ile uyumluluğunu gerektiğini ifade
etmekte ve Madde 14'ünde yer alan CE İşareti
adına genel ilkeler ile alakalı Ürünlerin Pazara arz
edilmesine yönelik Akreditasyon ve Pazar izleme ile
339/93/EEC sayılı Tüzükte değişikliğe gidilmesine
yönelik 765/2008/EC sayılı Tüzüğe atıfta
bulunulmuştur.

RoHS 2 Kapsamı Nedir?

Yeni Direktif olan RoHS 2, eski direktif olan
RoHS1 çerçevesinde yer alan 8 guruba ilave olarak
3 yeni gurup daha ekleyerek EEE’lerin tümünü
kapsamıştır. 2013 yılının 2 ocağından itibari ile 8
gurupta EEE’lere uygulanmakta olan RoHS 2, yeni
guruplara ise basamaklı bir aşama ile uygulanacaktır.
Aşağıda kırmızı renkte belirtilen üç yeni kategoriye
dahil olan EEE’ler adına aktarılan tarihler itibari ile
RoHS 2’ye uyum koşulu aranacaktır.

 Altı değerlikli krom (Cr VI): % 0,1
Krom bazlı formlar, toksik olmayan yada krom VI
toksik etkileri.

 Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP): % 0,1
Elektrik telleri, vinil yalıtım ve PVC yumuşatmak
adına uygulanılmaktadır.

 Benzil bütil ftalat (BBP): % 0,1
Elektrik telleri, vinil yalıtım ve PVC yumuşatmak
adıan uygulanılmaktadır.

 Cıva (Hg): % 0,1
Elektrikli ve elektronik ürünlerin üretimin
uygulanan metaller, anahtarlar, piller, termostat
floresan ve lambalarda yoğun hale gelmiştir.

 Dibütilfitalat (DKB): % 0,1
Elektrik telleri, vinil yalıtım ve PVC yumuşatmak
adıan uygulanılmaktadır.

 Diizobutil ftalat (DIBP): % 0,1
Elektrik telleri, vinil yalıtım ve PVC yumuşatmak
adıan uygulanılmaktadır.

 Kadmiyum (Cd): % 0,01
Kadmiyum elektronik ürünler, pigmentler ve

araç pilleri uygulanılır.

 Kurşun (Pb): % 0,1

Kurşun, kablo kaplama, kurşun-asit bataryalar,
elektronik bileşenler, lehim, elektrik ve elektronik
sektöründe uygulanan ve katot ışınlı tüplerden cam

 Polybrominated bifeniller (PBB): % 0,1
Bu elektrikli ve elektronik ev ürünleri yer alan alev
geciktiriciler.

 Polybrominated Difenil Eterler (PBDE):
% 0,1

Elektronik ve elektrikli ev ürünleri yer alan alev
geciktiricilerdir. Baskılı devre kartları ,yanmayan
toksik emisyonları.
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