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Informațiile privind Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare REACH
La Grundfos, ne desfășurăm afacerea în mod responsabil și din ce în ce mai sustenabil. Suntem dedicați creării produselor și soluțiilor care vin în ajutorul clienților și mediului înconjurător în vederea
conservării resurselor naturale și reducerea impacturilor climatice.
Pentru a putea oferi furnizorilor și contractanților noștri, dar și părților interesate relevante din toată
lumea, un instrument pentru a-i ajuta să îndeplinească aceste condiții, am elaborat o Listă de obiective Grundfos, care interzice sau restricționează folosirea anumitor substanțe chimice pentru produsele Grundfos, procesele de producție Grundfos și în unitățile Grundfos.
Acest proces inițiat de Grundfos are ca scop eliminarea treptată a utilizării Substanțelor cu risc foarte
ridicat (Substances of Very High Concern - SVHC) din Lista substanțelor candidate REACH
(www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
În ceea ce privește actualizarea recentă a Listei substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare REACH, valabilă începând de la 27.06.2018 când a fost inclus
Plumbul, CAS nr. 7439-92-1, facem o excepție de la procedurile noastre interne, deoarece eliminarea
la timp nu este posibilă.
Plumbul este folosit doar în aplicații declarate scutite în Directiva RoHS a UE, iar scopul directivei
RoHS este de a elimina riscul de vătămare:
- Aliajul de cupru care conține plumb în concentrație de până la 4% din greutate (folosit
pentru garnituri, îmbinări etc.)
- Plumbul ca element de aliere în aluminiu în concentrație de până la 0,4 % din greutate
(folosit în foarte puține piese)
- Plumb în aliaje de lipit cu temperatură ridicată de topire (componente electronice
uzate)
- Componentele electrice și electronice care conțin plumb în sticlă sau ceramică de alt tip
decât ceramica dielectrică din condensatoare, de ex. dispozitivele piezoelectrice, sau în
matrice din sticlă sau ceramică
La Grundfos, lucrăm în strânsă colaborare cu furnizorii noștri, aceștia fiind obligați contractual să respecte Lista obiectivelor Grundfos, adică Lista substanțelor interzise; www.grundfos.com/focus-list.
Prin urmare, pe măsură ce informațiile sunt transmise în lanțul de aprovizionare, vom oferi informații
suplimentare pe site-ul nostru dedicat: https://www.grundfos.com/products/product-sustainability/Product-chemical-compliance.html
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În cazul în care aveți orice fel de nelămuriri, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail:
focus-list@grundfos.comși vă rugăm să adăugați un subiect: „Plumbul ca substanță REACH SVHC”
Cu stimă,
GRUNDFOS Holding A/S

Director al Conformității produsului
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