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Πληροφορίες σχετικά με τον Κατάλογο Υποψηφίων προς Αδειοδότηση Ουσιών που Προκαλούν
Πολύ Μεγάλη Ανησυχία, του Κανονισμού REACH
Στην Grundfos διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με υπεύθυνο και αυξανόμενα
βιώσιμο τρόπο. Έχουμε δεσμευτεί στη δημιουργία προϊόντων και λύσεων που βοηθούν τους πελάτες μας και τον κόσμο γύρω τους να διαφυλάξουν τους φυσικούς πόρους και να μειώσουν τις κλιματικές επιπτώσεις.
Για να προσφέρουμε στους προμηθευτές μας, τους εργολήπτες και άλλους ενδιαφερόμενους ανά
τον κόσμο ένα εργαλείο που βοηθάει στη συμμόρφωση με τα παραπάνω, δημιουργήσαμε τον κατάλογο εστίασης Grundfos Focus List, ο οποίος απαγορεύει ή περιορίζει τη χρήση ορισμένων χημικών
ουσιών σε προϊόντα της Grundfos, παραγωγικές διαδικασίες της Grundfos και εγκαταστάσεις της
Grundfos.
Το πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας στη Grundfos συνίσταται στη σταδιακή κατάργηση της χρήσης των Ουσιών που Προκαλούν Πολύ Μεγάλη Ανησυχία (SVHC) οι οποίες περιλαμβάνονται στον
Κατάλογο Υποψηφίων Ουσιών του Κανονισμού REACH (www.echa.europa.eu/web/guest/candidatelist-table).
Με την πρόσφατη ενημέρωση του Καταλόγου Υποψηφίων προς Αδειοδότηση Ουσιών που Προκαλούν Πολύ Μεγάλη Ανησυχία, του Κανονισμού REACH, στις 27.06.2018, κατά την οποία προστέθηκε
ο Μόλυβδος, Αρ. CAS 7439-92-1, κάνουμε μια εξαίρεση από τις εσωτερικές διαδικασίες μας, καθώς
η έγκαιρη σταδιακή παύση δεν είναι εφικτή.
Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται μόνο σε εφαρμογές οι οποίες έχουν δηλωθεί ως εξαιρέσεις στην Οδηγία RoHS της ΕΕ και ο σκοπός της οδηγίας RoHS είναι η εξάλειψη του κινδύνου βλάβης:
- Κράματα χαλκού, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 4% (χρησιμοποιούνται σε συνδετικά εξαρτήματα, ενώσεις, κλπ.)
- Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων σε αλουμίνιο, με κατά βάρος περιεκτικότητα έως
0,4% (χρησιμοποιούνται σε πολύ λίγα εξαρτήματα)
- Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα τύπου υψηλής θερμοκρασίας τήξης (χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία)
- Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν μόλυβδο σε γυαλί
ή κεραμική ύλη εκτός του διηλεκτρικού κεραμικού υλικού σε πυκνωτές, π.χ. πιεζοηλεκτρονικές συσκευές, ή σε υάλινη ή κεραμική μήτρα
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Στην Grundfos συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας, και όλοι οι προμηθευτές μας έχουν
συμβατική υποχρέωση συμμόρφωσης με τον κατάλογο Grundfos Focus List, ο οποίος αποτελεί τον
δικό μας Κατάλογο των Υπό Περιορισμό Ουσιών, www.grundfos.com/focus-list.
Κατά συνέπεια, καθώς οι πληροφορίες διαβιβάζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες στην ειδική ιστοσελίδα μας: https://www.grundfos.com/products/productsustainability/Product-chemical-compliance.html
Σε περίπτωση που έχετε τυχόν ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail:
focus-list@grundfos.com, χρησιμοποιώντας ως θέμα την εξής φράση: “Lead as REACH SVHC”
Με εκτίμηση,
GRUNDFOS Holding A/S

Προϊστάμενος Συμμόρφωσης Προϊόντων
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