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Na základě celé řady dotazů Vás chceme touto cestou informovat o nejnovějším vývoji na téma REACH a o
dosavadním postupu společnosti FELDER GMBH:


Již počátkem roku 2007 jsme začali u našich dodavatelů provádět průzkum, zda budou aktuálně
předem registrované všechny látky, které od nich odebíráme. Po nejnovějším průzkumu
provedeném u našich dodavatelů v lednu 2008 nám toto všichni naši dodavatelé potvrdili. Přesto v
druhé polovině tohoto roku provedeme příslušné ověření našich dodavatelů.



Seznam znepokojivých substancí (seznam kandidátů podle článku 57) budou naši specialisté
pravidelně prověřovat. Pokud bychom přitom objevili látky, které jsou obsažené v našich
výrobcích, okamžitě provedeme příslušná opatření.



Je nutno počítat s tím, že některé chemické látky nebudou registrovány z důvodu nákladů. Proto jsme
přikázali našim dodavatelům, aby nás informovali minimálně 12 měsíců před zastavením výroby. Tak
budou mít naši vývojoví pracovníci dostatek času najít pro Vaše výrobky odpovídající náhradní látky,
tak aby bylo možno provést nutné změny receptur.



Vzhledem k tomu, že nařízení REACH umožňuje výrobcům látek / dovozcům časový prostor do roku
2010 / 2013 pro vlastní registraci, budeme teprve v této době moci zanést registrační čísla
do našich bezpečnostních listů. If you have further questions related to this topic, please feel free to
get in contact with us.
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