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PFOS and PFOA   
(2006/122/EC = amendment of 76/769/EEC) 
 
 
 
 
The formulation of the above mentioned TICONA product(s) does not contain 
perfluoroctane sulfonate (PFOS) and perfluoroctanoic acid (PFOA). 
 
Ubiquitous traces cannot be excluded. 

The responsibility for evaluating the finished parts and articles made out of the above 
mentioned product(s) for conformance to applicable legal requirements lies with the 
manufacturer of such parts and articles. 
 
This product information is machine-printed and will not be signed. 
 
Ticona  
Product Safety 
 
 
This assurance is accurate as of the date of issue based on the most recent version of any applicable regulations or 
standards unless otherwise stated above.   

We are providing this information at your request, and, as such, nothing in this letter should be deemed to be or 
construed as an amendment or modification of any terms and conditions of sale under any contract in place between 
Ticona and you or any representation, guarantee, or warranty regarding such product and its characteristics, uses, 
suitability, safety, efficacy, hazards or health effects.  Any liability or responsibility for such product shall be governed 
solely by, and any and all representations, guarantees, warranties regarding such product shall be solely as set forth in, 
the invoice or other contract for such shipments. 

This information relates only to the above mentioned materials as delivered in their original packaging. It does not 
relate to any product made of these materials with or without the inclusion of further additives, such as processing aids 
or colorants. To the extent that any hazards may have been mentioned in this publication, we neither suggest nor 
guarantee that such hazards are the only ones that exist. This information should not be construed as a promise or 
guarantee of specific properties of the products described or their suitability for a particular application. Any existing 
intellectual property rights must be observed. 
 



Ticona
Status 06/06/07

Hostaform C 9021 Natural
PFOS a PFOA
(2006/122/EC = dodatok k 76/769/EEC)

Formulácia vyššie uvedených produktov TICONA neobsahuje perfluóroktánsulfonát (PFOS) a 
kyselinu perfluóroktánovú (PFOA).

Nie je možné vylúčiť všadeprítomné stopy.

Zodpovednosť za vyhodnotenie zhody hotových dielov a výrobkov vyrobených z vyššie uvedených 
výrobkov s platnými zákonnými požiadavkami je na výrobcovi týchto dielov a výrobkov.

Tieto informácie o produkte sú vyhotovené strojom a nebudú podpísané.

Ticona
Bezpečnosť produktu

Táto záruka je platná k dátumu vydania na základe najnovšej verzie akýchkoľvek príslušných 
predpisov alebo štandardov, pokiaľ nie je vyššie uvedené inak.

Poskytujeme informácie na vašu žiadosť a z tohto dôvodu by sa nič v tomto dokumente nemalo 
považovať za doplnenie alebo úpravu akýchkoľvek podmienok predaja podľa akejkoľvek zmluvy 
uzavretej medzi spoločnosťou Ticona a vami alebo akýmkoľvek zastúpením, zárukou týkajúcou sa 
tohto produktu a jeho charakteristík, použitia, vhodnosti, bezpečnosti, účinnosti, nebezpečnosti 
alebo účinkov na zdravie. Akýkoľvek záväzok alebo zodpovednosť za takýto produkt sa riadi 
výlučne zárukami a prehláseniami uvedenými na faktúre za produkt alebo v inej zmluve o  
zásielkach.

Táto informácia sa týka iba vyššie spomenutých materiálov, tak ako boli dodané v originálnom 
balení. Netýka sa žiadneho produktu vyrobeného z týchto materiálov s pridaním alebo bez pridania 
ďalších prísad, ako sú pomocné látky alebo farbivá. Pokiaľ v tejto publikácii môžu byť spomenuté 
nejaké riziká, nenavrhujeme ani nezaručujeme, že tieto riziká sú jediné, ktoré existujú. Tieto 
informácie by sa nemali vykladať ako prísľub alebo záruka špecifických vlastností opísaných 
výrobkov alebo ich vhodnosti pre konkrétnu aplikáciu. Je potrebné dodržiavať všetky existujúce 
práva duševného vlastníctva.

Strana 1 z 1
6.6.2007

Celanese
Ticona

súčasť Celanese Corp.


