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Információk a REACH Különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája témában
A Grundfos üzleti működését egyre inkább felelős, fenntartható módon irányítjuk. Elkötelezettek vagyunk olyan termékek és szolgáltatások létrehozása iránt, amelyek segítik ügyfeleinket és a környező
világot a természeti erőforrások megőrzésében és a klímára gyakorolt hatások csökkentésében.
Azért, hogy világszerte a beszállítóinknak, a fővállalkozóinknak és más érdekeltjeinknek olyan segédletet adjunk, amely segítségükre van ebben, megterveztük a Grundfos Fókuszlistát, amely megtiltja
vagy korlátozza bizonyos vegyi anyagok használatát a Grundfos termékekben, a Grundfos gyártási folyamatokban és a Grundfos telephelyein.
A Grundfosnál megkezdett folyamat során fokozatosan megszüntetjük a REACH Jelöltlistáján szereplő
Különös aggodalomra okot adó anyagok (Substances of Very High Concern – SVHC) használatát:
(www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Belső eljárásainkban mentességet kell adnunk a REACH Különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája nemrégiben, 2018.06.27-i dátummal bevezetett frissítése alól, amelyben
az ólmot, CAS szám 7439-92-1, is felvették, mert az időben történő kivezetés nem lehetséges.
Az ólmot csak olyan alkalmazásokban használjuk, amelyek alól felmentést ad az EU RoHS Irányelv, az
RoHS irányelv célja pedig a károsodás kockázatának kizárása:
- A rézötvözetek (szerelvényekben, csőkötésekben, stb. használatos) akár 4 súlyszázalékban is tartalmazhatnak ólmot
- Az ólomtartalom ötvözőanyagként alumíniumban elérheti a 0,4 súlyszázalékot is (igen
kevés alkatrészben használatos)
- Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forraszanyagok (elektronikus alkatrészeknél használatos)
- Elektromos és elektronikus alkatrészek, amelyek ólomtartalmú üveget vagy kerámiát
használnak, a dielektromos kerámia kondenzátorok kivételével, pl. piezo elektromos
eszközök, vagy üveg, vagy kerámia mátrix elegyben
A Grundfos szorosan együttműködik a beszállítókkal és minden beszállítója szerződésben kötelezett
arra, hogy megfeleljen a Grundfos Fókuszlistának, ami a mi Korlátozott anyaglistánk; www.grundfos.com/focus-list.
Ezért, amint az információkat továbbadják az ellátási láncban, további információkat fogunk közölni
az erre létrehozott honlapunkon: https://www.grundfos.com/products/product-sustainability/Product-chemical-compliance.html
1

Ha bármilyen kérdése lenne, forduljon hozzánk e-mailben: focus-list@grundfos.com, és a tárgysorba
írja be: “Lead as REACH SVHC” (Az ólom és a REACH SVHC)
Szívélyes üdvözlettel:
GRUNDFOS Holding A/S

Termék-megfelelőségi vezető
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