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Информация относно проектосписък REACH за утвърждаване на вещества с висока степен на
предпазливост
В Grundfos управляваме бизнеса си по отговорен и все по-устойчив начин. Ние сме се ангажирали със създаване на продукти и решения, които помагат на нашите клиенти и околния свят
да пестят природните ресурси и да намаляват въздействието върху климата.
За да дадем на нашите доставчици, контрагенти и други заинтересовани страни по целия свят
инструмент за справяне с тази задача, ние съставихме Списък за фокусиране на Grundfos, който
забранява или ограничава употребата на определени химически вещества в продуктите на
Grundfos, в технологичните процеси на Grundfos и в производствените съоръжения на
Grundfos.
Набелязаният от Grundfos процес е за постепенно премахване на употребата на вещества с висока степен на предпазливост (SVHC) от проектосписъка REACH
(http://www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
След последната актуализация на проектосписъка REACH на веществата с висока степен на
предпазливост за утвърждаване към 27.06.2018 г., където е добавено олово, CAS №7439-92-1,
правим изключение от вътрешните си процедури, тъй като своевременното премахване не е
възможно.
Олово се използва само в приложения, които са декларирани като изключения в Директивата
RoHS на ЕС, а целта на Директивата RoHS е да се премахва опасността от вреди:
- Медни сплави, съдържащи тегловно до 4% олово (използвани във фитинги, съединения и др.)
- Олово като елемент в алуминиеви сплави, съдържащи тегловно до 0,4% (използвани в много малко детайли)
- Олово в припои с висока температура на топене (употребявани електронни компоненти)
- Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъкло или керамика, с изключение на керамичен диелектрик на кондензатори, например пиезоелектронни устройства, или в стъклено или керамично матрично съединение
В Grundfos работим в тясно сътрудничество с нашите доставчици, а и всички наши доставчици
по договор са задължени да се съобразяват със Списъка за фокусиране на Grundfos, който е нашият списък с вещества за ограничаване, www.grundfos.com/focus-list.
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Следователно, тъй като информацията се предава по веригата на доставките, ние ще предоставим допълнителна информация в нашия уеб сайт: https://www.grundfos.com/products/productsustainability/Product-chemical-compliance.html
Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас на имейл адрес: focus-list@grundfos.comи използвайте тема: „Lead as REACH SVHC“
С искрено уважение,
GRUNDFOS Holding A/S

Ръководител по сертификация на продуктите
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