
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИЯТА ADVANCED CRYSTAL 

ДАТА:              Януари, 2011 

ADVANCED CRYSTAL  
 
Бихме желали да Ви предложим новия стандарт за кристали, наречен ADVANCED CRYSTAL в 
колекцията SWAROVSKI ELEMENTS . 

ADVANCED CRYSTAL е иновативна рецепта за кристали, която поставя нови стандарти на 
пазара, чрез отговорна иновация. 
 
Съставът на ADVANCED CRYSTAL e в съответствие с действащите закони за ограничени и 
забранени вещества в готовите продукти за голям брой сегменти, като например продукти за 
деца (възраст от 3 до 14 години), готови бижута, текстил и аксесоари, електрически и електронни
 устройства и опаковъчни продукти.

 ADVANCED CRYSTAL е патентована рецепта за кристали; уникалният блясък е изследван и 
потвърден от известния Институт „Fraunhofer  ISC”.

 Закони, изисквания за безопасност, норми и незадължителни стандарти, с които 
технологията е в съответствие: 
 

 Закон за повишаване на безопасността на 
потребителските продукти (CPSIA) (допустими гранични 
стойности за олово)
 Директива за ограничаване на съдържанието на опасни 
вещества (RoHS), EIP мерки, корейски закон 
 ЕN 71/3 – Европейски стандарт за безопасност на 
детските играчки
  Стандарт ASTM F963-8, точка 4.3.5.2. на Американското 
дружество за изпитване и материали (ASTM) 
 Директива за опаковките (94/64/EO и TPCH)
 Норми относно отделянето на никел 
 Система за изпитване и сертифициране OEKО-TEX-100

Регионалното лице за контакт, представляващо Сваровски, може да Ви предостави повече 
информация относно възможността ни да ви доставим артикули ADVANCED CRYSTAL по Ваша 
заявка. 
 
 

Неспазването на указанията за това как да се грижите за Вашите кристали може да доведе до тяхното повреждане, 

което може да създаде риск от разкъсване на кожата или друго нараняване.  Устните, писмени или базирани на 

изпитвания препоръки, които „Сваровски” предоставят относно техниките на приложение на техните продукти, 

представляват препоръки, основаващи се на сегашните познания на „Сваровски” и информацията, предоставена от 

техните доставчици. Тези препоръки не освобождават потребителя от провеждането на собствени изпитвания на 

техниките, които смята да използва, с цел установяване дали те са подходящи за предвиденото приложение. 

Прилагането, използването и преработването на тези техники и продукти са изцяло отговорност на потребителя.   

Повече информация можете да получите на  WWW.SWAROVSKI-ELEMENTS.COM/BUSINESS, както и в нашето 
ръководство за приложение. 


