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Informace týkající se kandidátského seznamu látek podle nařízení REACH, které vzbuzují mimořádné obavy a podléhají povolení
Společnost Grundfos podniká odpovědným a stále udržitelnějším způsobem. Jsme odhodláni vytvářet
výrobky a řešení, které pomohou našim zákazníkům a okolnímu světu zachovat přírodní zdroje a
omezit nepříznivý dopad na podnebí.
Protože chceme našim dodavatelům, smluvním partnerům a dalším příslušným zúčastněným stranám
po celém světě poskytnout nástroj, který jim umožní těmto požadavkům vyhovět, vytvořili jsme seznam priorit Grundfos, který zakazuje nebo omezuje použití určitých chemických látek ve výrobcích
značky Grundfos, ve výrobních procesech společnosti Grundfos a v prostorách společnosti Grundfos.
Proces vytyčený ve společnosti Grundfos bude postupně omezovat použití látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), které jsou uvedeny na kandidátském seznamu nařízení REACH
(http://www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Po nedávné aktualizaci (ze dne 27.6.2018) kandidátského seznamu látek podle nařízení REACH, které
vzbuzují mimořádné obavy a podléhají povolení, kdy bylo přidáno olovo, č. CAS 7439-92-1, děláme
výjimku z našich interního postupů, protože včasné postupné omezení není možné.
Olovo se používá pouze v aplikacích, které jsou vyhlášeny jako výjimky v evropské směrnici o nebezpečných látkách a účelem směrnice o nebezpečných látkách je odstranit riziko újmy:
- slitina mědi obsahující až 4 % olova podle hmotnosti (použití v armaturách, spojkách
atd.),
- olovo jako legující prvek v hliníku s obsahem až 0,4 % podle hmotnosti (použití ve velmi
málo dílech),
- olovo v pájkách s vysokou teplotou tavení (použití v elektronických součástkách),
- elektrické a elektronické součástky obsahující olovo ve skle nebo keramice, kromě dielektrických keramických částí kondenzátorů, např. piezoelektronická zařízení, nebo ve
skleněné či keramické pojivové směsi.
Společnost Grundfos úzce spolupracuje se svými dodavateli, kteří jsou všichni smluvně zavázáni respektovat seznam priorit Grundfos, který představuje náš seznam zakázaných látek, www.grundfos.com/focus-list.
Vzhledem k tomu, že se informace šíří prostřednictvím dodavatelského řetězce, budeme další informace poskytovat na webu, který jsme pro tento účel zřídili: https://www.grundfos.com/products/product-sustainability/Product-chemical-compliance.html
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V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese: focus-list@grundfos.com a jako předmět
zprávy použijte následující text: „Lead as REACH SVHC“ (Olovo jako SVHC podle nařízení REACH)
S pozdravem
GRUNDFOS Holding A/S

Vedoucí oddělení shody výrobků
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