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Declaração
Ref: Ausência de Metais pesados nos produtos da linha FermaSure®

Com a finalidade de esclarecer os questionamentos a respeito da presença de
metais pesados nos produtos fornecidos pela DuPont, venho por meio desta informar que
os metais Mg, Cu, Pb, bem como Fe e As e seus respectivos compostos não são
intencionalmente adicionados nos produtos da linha FermaSure®. Considerando ainda
que estas substâncias não são adicionadas propositalmente na composição desta linha
de produtos, a presença das mesmas no produto final não é analizada rotineiramente.
A DuPont confirma que as matérias primas utilizadas para produzir o FermaSure®,
são combinadas de maneira responsável a fim de garantir que o produto final esteja em
compliance com as devidas regulamentações. A fim de manter a conformidade do
material, o usuário final é responsável por aplicar o produto seguindo as instruções de uso
e por recomendar o uso do mesmo apenas em aplicações para as quais já estejam
previstos.
As informações fornecidas nesta declaração são de boa fé e estão baseadas nas
informações que nós acreditamos ser confiáveis e nos conhecimentos que possuímos até
a presente data. Portanto, aconselhamos que o destinatário solicite atualizações
periodicamente. Estas informações referem-se apenas aos materiais específicos
designados neste documento, e podem não ser válidas em caso de uso desses materiais
em combinação com outros materiais, ou em qualquer processo, ou caso o material seja
alterado ou processado de forma não especificada no texto.
Esta declaração é fornecida sem custo, conforme solicitações feitas pelos clientes e
le é fornecido a pedido de e gratuitamente aos nossos clientes. Uma vez que as
condições de uso e aplicações de produtos acima mencionados estão fora de nosso
controle, a DuPont não oferece quaisquer garantias, expressas ou implícitas, e não
assume qualquer responsabilidade relacionada ao uso desta informação.

Fico à disposição para eventuais esclarecimentos,

DuPont do Brasil SA

