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Informacija dėl REACH kandidatinio labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašo
„Grundfos“ savo veiklą vykdo atsakingai ir vis tvaresniu būdu. Siekiame kurti produktus ir sprendimus, padedančius mūsų klientams ir visai žmonijai tausoti gamtos išteklius ir sumažinti poveikį klimatui.
Kad savo tiekėjams, rangovams ir kitiems suinteresuotiems asmenims iš viso pasaulio suteiktume
priemonę, padedančią siekti šių tikslų, parengėme „Grundfos“ dėmesio sąrašą, kuris draudžia arba
riboja tam tikrų cheminių medžiagų naudojimą „Grundfos“ gaminiuose, „Grundfos“ gamybos procesuose ir „Grundfos“ infrastruktūroje.
„Grundfos“ pradėto proceso paskirtis yra nustoti naudoti labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas (SVHC) iš REACH kandidatinio sąrašo
(http://www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Po paskutinio 2018-06-27 REACH kandidatinio labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų
autorizacijos sąrašo atnaujinimo į jį buvo įtrauktas švinas, CAS Nr. 7439-92-1, mes darome savo vidinių procedūrų išimtį, nes jį nustoti naudoti laiku yra neįmanoma.
Švinas yra naudojamas tik tose srityse, kurios ES RoHS direktyvoje yra nurodytos kaip išimtys, o RoHS
direktyvos paskirtis yra pašalinti žalos riziką:
- vario lydiniai, kuriuose yra iki 4 % švino pagal masę (naudojami hidraulinėse jungtyse ir
t. t.)
- švinas kaip lydinio elementas aliuminyje iki 0,4 % pagal masę (naudojamas labai nedideliame kiekyje dalių)
- švinas aukštos lydymosi temperatūros lydmetaliuose (naudojamuose elektronikos komponentuose)
- elektros ir elektronikos komponentai, kuriuose yra švino stikle arba keramikoje, kitokioje nei dielektrinė keramika kondensatoriuose, pvz., pjezoelektroniniai prietaisai, arba
mišriuose stiklo arba keramikos junginiuose
„Grundfos“ glaudžiai bendradarbiauja su savo tiekėjais ir visi mūsų tiekėjai pagal sutartis privalo tenkinti reikalavimus, pateiktus „Grundfos“ dėmesio sąraše – mūsų ribojamų medžiagų sąraše
www.grundfos.com/focus-list.
Todėl, kai informacija bus perduota mūsų tiekimo grandinėje, suteiksime daugiau informacijos specialioje mūsų svetainėje: https://www.grundfos.com/products/product-sustainability/Product-chemical-compliance.html
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Jei turite kokių nors klausimų, susisiekite su mumis e. paštu focus-list@grundfos.comtemos eilutėje
nurodydami: „Lead as REACH SVHC“
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Produktų atitikties padalinio vadovas
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