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Informácie, týkajúce sa Kandidátskeho REACH zoznamu látok vzbudzujúcich mimoriadne obavy pre
autorizáciu
V Grundfos prevádzkujeme naše podnikanie zodpovedným a ešte viac udržateľným spôsobom. Sme
odhodlaní vytvárať produkty a riešenia, ktoré pomáhajú našim zákazníkom a okolitému svetu chrániť
prírodné zdroje a znížiť klimatické dopady.
Aby naši dodávatelia, podnikatelia a ostatné príslušné zainteresované strany na celom svete mali nástroj, ktorý pomôže splniť tieto podmienky, vymysleli sme Grundfos Zoznam zamerania, ktorý zakazuje alebo obmedzuje používanie určitých chemických látok v produktoch spoločnosti Grundfos, výrobných procesoch Grundfos a v závodoch spoločnosti Grundfos.
Cieľom procesu, nastaveného v Grundfos, je postupne vylúčiť používanie látok vzbudzujúcich mimoriadne obavy (SVHC) z Kandidátskeho REACH zoznamu
(http://www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
S poslednou aktualizáciou Kandidátskeho REACH zoznamu látok vzbudzujúcich mimoriadne obavy pre
autorizáciu od 27.06.2018, kde bolo pridané Olovo; CAS č. 7439-92-1, robíme výnimku z našich vnútorných postupov, pretože včasné sťahovanie nie je možné.
Olovo sa používa len v aplikáciách, ktoré sú deklarované ako výnimky v smernici EU RoHS, a účel
smernice RoHS je eliminovať riziko poškodenia zdravia:
- Zliatina medi, obsahujúca až do 4 % hmotnosti olova (použité u kovania, spojov atď.)
- Olovo ako legovací prvok v hliníku s obsahom až 0,4 % hmotnosti (používaný u veľmi
málo dielov)
- Olovo v spájkach typu s vysokou teplotou tavenia (používaných u elektronických komponentov)
- Elektrické a elektronické súčiastky, obsahujúce olovo v skle alebo keramike okrem dielektrickej keramike v kondenzátoroch, napr. piezo-elektronické zariadenia, alebo v
zmesi s maticou skla alebo keramiky
V Grundfos úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi a všetci naši dodávatelia sú zmluvne zaviazaní
k tomu, aby dodržiavali Grundfos Zoznam zamerania, ktorý je našim Zoznamom zakázaných látok;
www.grundfos.com/focus-list.
Preto, nakoľko sa informácie odovzdávajú v rámci dodávateľského reťazca, ďalšie informácie poskytneme na našej pridelenej internetovej stránke: https://www.grundfos.com/products/product-sustainability/Product-chemical-compliance.html
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V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosíme, kontaktujte na e-mail: focus-list@grundfos.coma použite
prosím tento predmet: „Olovo ako REACH SVHC“
S pozdravom,
GRUNDFOS Holding A/S

Vedúci pre Produktovú zhodu
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