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Informationspligt: REACH artikel 33

Ny REACH rapport i COS

Enhver leverandør af en kemisk blanding eller en vare
med fast form, der indeholder mere end 0,1% af et
stof fra kandidatlisten, skal (ifølge artikel 33 i REACH)
skaffe oplysninger om indholdet af disse stoffer og
videregive dem til sine kunder. Stofferne bliver også
kaldt SVHC stoffer—Substances of Very High Concern.

Vi er fra flere kunder blevet mødt med et ønske om, at
man hurtigt og let kan tilegne sig viden om, hvorvidt
de produkter, man anvender, er omfattet af diverse
særlovgivninger i REACH.

Med varer forstås ikke kun varer til industrien, men
også almindelige forbrugerprodukter som fx. tøj, sko,
elektronik, køkkengrej, legetøj og møbler.

Anette Østerby
Kemiker & udviklingschef

Kandidatlisten er en liste over udvalgte særligt problematiske kemiske stoffer, der bl.a. er kræftfremkaldende, ændrer arveanlæg, er
reproduktionsskadende, er
svært nedbrydelige eller er
hormonforstyrrende.

Vi har lyttet til vore kunder og har derfor nu udviklet er
REACH rapport, så vores kunder udover indhold af
SVHC stoffer, også kan få svar på, om deres produkter
indeholder stoffer, der er optaget på eller omfattet af:





Bilag XIV til REACH - Godkendelsesordningen,
Bilag XVII til REACH - ”Begrænsningslisten”,
En række direktiver over forbudte stoffer, fx
ozonlagsnedbrydende
gasser, drivhusgasser
og persistente organiske miljøgifte.

Kandidatlisten udvides
løbende med flere stoffer.

Mere viden om
COS

Overblik over SVHC
stoffer—Hvordan?
Chemical Online Service
(COS) afdækker, om der er
kandidatlistestoffer, i de
kemikalier du bruger i dine varer.

Michael Fedder
Produkt– og markedschef

Når vi har oprettet dine kemikalier i vores database,
kan du logge dig ind i COS og med ganske få klik, få
svar på, om de kemikalier du anvender, indeholder
kandidatliste-stoffer (SVHC). Det kræver kun en internetforbindelse og et password.
Hver gang der kommer nye stoffer på kandidatlisten,
opdaterer vi databasen. På den måde har du hele tiden styr på dine kemikalier, så du kan leve op til din
oplysningspligt med god samvittighed.

Vores viden — Jeres sikkerhed
Avichem har mere end 20 års erfaring i at løse opgaver indenfor kemikalie området—udarbejdelse
ag dokumentation, praktisk håndtering af kemikalier og kemikalielovgivning.

Med et COS abonnement får man bl.a.
også:







Gratis opdatering af Jeres sikkerhedsdatablade (SDS)
Adgang til arbejdspladsbrugsanvisningsmodul (APB),
Adgang til etikettemodul
Farlighedsvurdering af Jeres kemiske produkter
Viden om hvilke af Jeres produkter, der er omfattet
af hvilken lovgivning

Du kan læse mere om COS på: http://chemical-onlineservice.com. Du er også velkommen til at kontakte os
på tlf. 20 69 16 67 og få en online demonstration af
systemet.
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