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Teave väga ohtlike ainete REACHi kandidaatide nimekirja autoriseerimise kohta
Meie Grundfosis ajame oma äri vastutustundlikul ja üha jätkusuutlikumal viisil. Oleme seadnud endale eesmärgiks luua tooteid ja lahendusi, mis aitavad meie klientidel ja ümbritseval maailmal kaitsta
loodusvarasid ja vähendada kliimamuutuste mõju.
Et anda meie tarnijatele, töövõtjatele ja muudele asjaomastele sidusrühmadele kogu maailmas vahendi selle elluviimiseks, töötasime välja Grundfosi kesksete ülesannete loendi, mis keelab või piirab
teataud keemiliste ainete kasutamist Grundfosi toodetes, Grundfosi tootmisprotsessides ja Grundfosi
rajatistes.
Grundfos on sätestanud protsessi väga probleemsete ainete väljatoomise kohta REACH-i kandidaatainete loendist (http://www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
REACHi väga ohtlikke aineid käsitleva kandidaatainete loetelu hiljutise värskenduse autoriseerimisel
lisati 27.06.2018 plii, CASi nr 7439-92-1, mille puhul rakendame vabastust meie sisemenetlusest, sest
õigeaegne lõpetamine ei ole võimalik.
Pliid kasutatakse ainult rakendustes, millele on EÜ RoHS direktiivis määratud vabastus ja RoHS-direktiivi eesmärk on kõrvaldada kahjustuste oht:
- Vasesulam, mis sisaldab kuni 4 massi-% pliid (kasutatakse liitmikes, liidetes jne.)
- Plii legeeriva elemendina alumiiniumis, mis sisaldab kuni 0,4 massi-% (kasutatakse väga
üksikutes osades)
- Plii kõrge sulamistemperatuuriga tüüpi joodistes (kasutatakse elektroonilistes komponentides)
- Elektrilised ja elektroonilised osad, mis sisaldavad pliid klaasis või keraamilises materjalis peale dielektrilise keraamika kondensaatorites, nt piesoelektroonilised seadmed või
klaas- või keraamilised maatriksühendid.
Teeme Grundfosis tihedat koostööd oma tarnijatega ja kõik meie tarnijad on lepinguliselt kohustatud
järgima Grundfosi kesksete ülesannete loendit, milleks on meie piiratud ainete nimekiri; www.grundfos.com/focus-list.
Kui teave antakse turustusahelas edasi, anname seetõttu lisateavet oma spetsialiseeritud veebilehel:
https://www.grundfos.com/products/product-sustainability/Product-chemical-compliance.html
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Küsimuste tekkimisel võtke meiega ühendust e-posti aadressil: focus-list@grundfos.com ja kasutage
teemat: "Plii kui REACH SVHC”
Lugupidamisega,
Grundfos Holding A/S

Toodete nõuetelevastavuse juht
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