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Informacije glede seznama kandidatnih snovi uredbe REACH, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za
katere je treba pridobiti avtorizacijo
Podjetje Grundfos upravljamo odgovorno in vse večji poudarek namenjamo trajnostnemu razvoju.
Predani smo ustvarjanju izdelkov in rešitev, ki našim strankam in svetu pomagajo ohranjati naravne
vire ter zmanjšujejo učinke na podnebje.
Oblikovali smo fokusni seznam Grundfos, ki v izdelkih, proizvodnji in obratih podjetja Grundfos prepoveduje ali omejuje uporabo določenih kemičnih sredstev, in tako našim dobaviteljem, naročnikom
in ostalim pomembnim interesnim skupinam širom sveta predstavili orodje, ki upošteva opisane
smernice.
S postopkom, ki smo ga uvedli v podjetju Grundfos, bomo odpravili uporabo snovi, ki vzbujajo veliko
zaskrbljenost (SVHC), s seznama kandidatnih snovi uredbe REACH
(http://www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
V skladu z nedavno posodobitvijo seznama kandidatnih snovi uredbe REACH, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo, z dne 27. 6. 2018 je bil na seznam dodan svinec;
št. CAS 7439-92-1 in uvedli smo izjemo pri naših notranjih postopkih, saj odprave ni mogoče izvesti v
razumnem času.
Svinec se uporablja samo v primerih, ki jih Direktiva RoHS EU navaja kot izjeme, namen Direktive
RoHS pa je odpraviti tveganje škode:
- bakrena zlitina, ki vsebuje do 4 % svinca glede na težo (se uporablja v fitingih, objemkah
itd.);
- svinec kot element zlitine v aluminiju, ki vsebuje do 0,4 % svinca glede na težo (uporablja se v malo delih);
- svinec pri spajkah, izvedenih pri visoki temperaturi taljenja (uporabljene elektronske
komponente);
- električne in elektronske komponente, ki vsebujejo svinec v steklu ali keramiki in ne
predstavljajo dielektrične keramike v kondenzatorjih, npr. piezo elektronske naprave,
ali v stekleni oz. keramični matrični spojini.
V podjetju Grundfos tesno sodelujemo z našimi dobavitelji in vsi naši dobavitelji morajo skladno s pogodbo upoštevati fokusni seznam Grundfos, ki predstavlja naš seznam omejenih snovi; www.grundfos.com/focus-list.
Več o tem si lahko preberete na našem spletnem mestu: https://www.grundfos.com/products/product-sustainability/Product-chemical-compliance.html
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Če imate katero koli vprašanje, nam pošljite e-poštno sporočilo na: focus-list@grundfos.com z zadevo: »Svinec na seznamu SVHC uredbe REACH«
Lep pozdrav,
GRUNDFOS Holding A/S

Vodja oddelka za skladnost izdelkov

2

