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Informācija par REACH Vielu saraksta, kas varētu radīt ļoti lielas bažas, licencēšanu
Mēs, uzņēmums Grundfos, veicam uzņēmējdarbību atbildīgā un arvien ilgtspējīgā veidā. Esam apņēmušies izstrādāt produktus un risinājumus, kas palīdz mūsu klientiem un apkārtējai pasaulei ietaupīt
dabas resursus un mazināt ietekmi uz klimatu.
Lai mūsu piegādātājiem, darbuzņēmējiem un citām attiecīgajām ieinteresētajām pusēm visā pasaulē
sniegtu instrumentu, kas palīdzētu ievērot šīs prasības, mēs esam izstrādājuši Grundfos Focus List
(Grundfos fokusa sarakstu), kurā ir norādītas noteiktas ķīmiskās vielas, kuru lietojums Grundfos produktos, Grundfos ražošanas procesos un Grundfos ražotnēs ir aizliegts vai ierobežots.
Grundfos uzsāktais process ir paredzēts, lai pakāpeniski izskaustu to vielu lietojumu no REACH Vielu
saraksta, kas varētu radīt ļoti lielas bažas (SVHC), (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-listtable).
Saskaņā ar REACH Vielu saraksta, kas varētu radīt ļoti lielas bažas, licencēšanas atjauninājumu
2018. gada 27. jūnijā, kur tika iekļauts svins (CAS Nr. 7439-92-1), mēs veicam izņēmumu savās iekšējās procedūrās, jo savlaicīga tā samazināšana nav iespējama.
Svins tiek izmantots tikai lietojumiem, kas ES Direktīvā par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu (RoHS) ir norādīti kā izņēmumi, un RoHS Direktīvas nolūks ir novērst kaitīguma risku:
- vara sakausējums, kurā ir līdz 4 masas % svina (izmantots fitingiem, savienotājuzmavām
u. c.);
- svins kā leģētājelements alumīnijā, kurā ir līdz 0,4 masas % svina (izmantots ļoti mazā
detaļu klāstā);
- svins lodmetālos ar augstu kušanas temperatūru (izmantots elektroniskos komponentos);
- elektriskie un elektroniskie komponenti, kuros svins ir stiklā vai keramikā, kas nav keramikas dielektriķi kondensatoros, piem., pjezoelektriskas ierīces, vai stikla vai keramikas
matricās.
Mēs, uzņēmums Grundfos, cieši sadarbojamies ar piegādātājiem, un visiem mūsu piegādātājiem ir
līgumā noteikts pienākums ievērot Grundfos fokusa sarakstu, kas ir mūsu ierobežoto vielu saraksts;
www.grundfos.com/focus-list.
Ņemot vērā, ka informācija piegādes ķēdē tiek nodota tālāk, mēs nodrošināsim turpmāku informāciju
īpaši šim jautājumam veltītā vietnē: https://www.grundfos.com/products/product-sustainability/Product-chemical-compliance.html
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Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi:
focus-list@grundfos.com, un, lūdzu, kā ziņojuma tematu norādiet: “Lead as REACH SVHC”
Ar cieņu,
GRUNDFOS Holding A/S

Produktu atbilstības nodaļas vadītājs
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