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DuPont Powder Coatings följer kraven som ställs i Reach-förordningen.
Beträffande de i dagsläget viktigaste punkterna skulle vi vilja delge er följande information:

1. Förregistrering:
Våra produkter producerade i våra fabriker inom EU innehåller material inköpta
på EU-marknaden såväl som ämnen vi själva tillverkar eller importerar från icke
EEA länder. För tillverkade och importerade ämnen har DuPont genomfört
förregistrering. För de material vi köper från EEA-leverantörer har vi i samtliga fall
mottagit deklaration om avsikt att förregistrera. För de ämnen som förfaller för
registrering före 1:a December 2010, utvecklas vår dialog genom
leverantörskedjan gynnsamt. Vi förväntar oss därför att alla nödvändiga råvaror
finns tillgängliga efter den 30:e Novemver 2010. ( Beroende på ämnet kan tidsfristen för
registrering vara 2010-11-30, 2013-05-31 eller 2018-05-31).
2. Ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC):
DuPont Powder Coatings bekräftar att Alesta Pulverfärgsprodukter inte innehåller
något av de 38 ämnen upptagna på den så kallade ”kandidatlistan” (press
release ECHA från den 28 October 2008, 13 Januari 2010, 30 Mars 2010, 18
Juni 2010) i en individuell koncentration av =0,1 viks-% eller mer.
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp
3. Ämnen i varor:
Den härdade lackfilmen på en artikel lackerad med våra pulverfärgsprodukter
innehåller inga ämnen som, har för avsikt att frigöras enligt definition i artikel 7(1)
under normala eller rimligt förutsägbara användningsförhållanden. (Alla ytbeläggningar
kan frigöra ämnen oavsiktligt, oundviklig process under specifika förhållanden, som kan kräva särskilda
säkerhetsåtgärder; detta är inte vad som menas ”avsiktligt frigörande” i artikel 7 (1,b).)

4. Säkerhetsdatablad:
Våra säkerhetsdatablad anpassas kontinuerligt för våra kunder till rådande status
av Reach-implementering. Vi förväntar oss att stora förändringar bli nödvändiga
vid slutet av att de vardera 3 tidsfristerna för registrering av ämnen löper ut,
efterhand som ämnen relevanta för våra produkter blir registrerade.
5. Reach Användningsbeskrivningar:
Med syfte att likrikta användning enligt REACH (Europa direktiv EC/1907/2006),
har DuPont Performance Coatings identifierat en serie användningsbeskrivningar
(identified uses) för diskussion med aktörer i leverantörskedjan.
Sektor för användning:

SU

3,10,22

Processkategori

PROC 1,2,3,4,5,7,8a,8b,9,10,11,13,14,15,24,25

Miljökategori

ERC 2,4,5,8a,8c,8d,8f
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Vi tror att dessa användningsbeskrivningar sannolikt blir inkluderade i registrantens
slutliga ämnesdossier baserat på vår nuvarande kännedom och
leverantörsinformation, men vi beklagar att vi kan inte ge en lagligt bindande
bekräftelse av detta förrän registreringarna är klara. Vi kan heller inte garantera att
alla registreringar kommer att accepteras av ECHA eller undvika begränsningar.
Detta gäller även för de Produktkategorier och Artikelkategorier listade i ECHA`s
vägledande dokument. Bland många okomplicerade kategorier är vissa av dessa
användningsbeskrivningar relaterade till slutliga användningar som regleras av
annan lagstiftning i tillägg till REACH. Ifall du använder DuPont Performance
Coatings produkter för tillverkning av artiklar som skall användas i så kallade
”kritiska” applikationer (såsom LEKSAKER, artiklar som kan komma i KONTAKT
MED LIVSMEDEL) rekommenderar vi att ni kontaktar er DuPont Performance
Coatings Sälj- och Marknadsavdelning.
Införande av en användning av en registrant förutsätter att all rekommenderad
förebyggande risk hantering implementeras av användaren.
Om ni har ytterligare frågor kontakta:
- Christian Gruner, telefon +49-2234-6019-2540,
e-mail: Christian.gruner@deu.dupont.com
För allmänna frågor angående Reach-aktiviteter inom DuPont Industrial Coatings
-

Helene Bolm, telefon +46-490-66200,
e-mail: helene.bolm@swe.dupont.com
För produktspecifika frågor relaterade till Reach
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