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Tietoa REACH-asetuksen mukaisesta erityistä huolta aiheuttavien aineiden kandidaattilistasta
(SVHC)
Grundfos harjoittaa vastuullista liiketoimintaa ja haluaa jatkuvasti toimia kestävää kehitystä tukevalla
tavalla. Olemme sitoutuneet kehittämään tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme ja koko
yhteiskunta pystyvät säästämään luonnonvaroja ja voivat lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme laatineet toimittajiamme, alihankkijoitamme ja muita yhteistyökumppaneitamme varten maailmanlaajuisesti sovellettavan työkalun: Grundfos Focus List luettelon. Luettelo sisältää ne kemikaalit, joiden käyttö Grundfosin tuotteissa, Grundfosin tuotantoprosesseissa ja Grundfosin tuotantolaitoksissa on joko kiellettyä tai rajoitettua.
Grundfosin tavoitteena on vaiheittain lopettaa REACH-kandidaattilistalla olevien erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC, Substances of Very High Concern) käyttö
(http://www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
REACH-asetuksen mukaisen erityistä huolta aiheuttavien aineiden kandidaattilistan uusimmassa lisäyksessä 27.06.2018 listalle lisättiin lyijy (CAS-numero 7439-92-1). Lyijyn suhteen teemme poikkeuksen sisäisissä toimintatavoissamme, sillä sen vaiheittainen käytöstä poisto ei ole mahdollista annetun
ajan puitteissa.
Lyijyä käytetään vain soveltamisaloilla, jotka on mainittu poikkeuksina EU:n RoHS-direktiivissä ja
joissa RoHS-direktiivin tarkoituksena on eliminoida mahdollisten haittojen riski:
- Kupariseos, jossa on enintään 4 painoprosenttia lyijyä (käytetään liitoskappaleissa, liittimissä jne.)
- Lyijy seosaineena alumiinissa, jossa on enintään 0,4 painoprosenttia lyijyä (käytetään
vain harvoissa osissa)
- Lyijy korkeiden sulamislämpötilojen juotoksissa (käytetään elektroniikkakomponenteissa)
- Sähkö- ja elektroniikkakomponentit, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keraamisessa aineessa, esimerkiksi pietsosähköiset laitteet, lukuun ottamatta keraamisia eristeitä sisältäviä kondensaattoreita, tai jotka sisältävät lyijyä lasi- tai keraamimatriisiyhdisteessä
Grundfos tekee tiivistä yhteistyötä toimittajiensa kanssa, ja kaikki toimittajamme ovat sopimuksen
nojalla velvollisia noudattamaan Grundfos Focus List -luetteloa, joka sisältää aineiden käyttörajoitukset: www.grundfos.com/focus-list.
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Toimitusketjumme voi seurata kemikaalien käyttörajoituksia ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta
koskevia tiedotteita sivustoltamme osoitteesta: https://www.grundfos.com/products/product-sustainability/Product-chemical-compliance.html
Kysymykset voi lähettää osoitteeseen: focus-list@grundfos.com– kirjoitathan viestisi aiheeksi: ”Lead
as REACH SVHC”
Ystävällisin terveisin
Oy Grundfos Pumput Ab

Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden vastuuhenkilö
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