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Vi vill försäkra att vårt företag är väl medvetet om förpliktelserna enligt REACH-förordningen och kommer att 
följa dessa som distributör/importör/ nedströms användare och är väl förberedda. I detta sammanhang står 
vi i ständig kontakt med våra leverantörer för att för att försäkra oss om att de levererade produkterna är i 
överensstämmelse med REACH. 

Vi vill också informera om att enligt artikel 31 REACH-förordningen, måste leverantörer från det datum ett 
ämne inkluderats i kanditatlistan, förse sina kunder med ett säkerhetsfaktablad. 

Dessutom måste leverantörer av preparat som inte klassificeras som farliga enligt direktiv 1999/45/EC, på 
mottagarens begäran, tillhandahålla ett säkerhetsdatablad om preparatet innehåller minst ett ämne på 
kandidatlistan och den individuella koncentrationen innehåller minst 0,1 % (w/w) för icke gasformiga 
preparat och minst 0,2 volymprocent för gasformiga preparat. 

Vi är medvetna om de 45-dagars gräns inom vilken leverantörer måste svara på liknande förfrågningar 
(Artikel33) och vi gör vårt bästa för att ni ska få begärd information via vår leverantör/tillverkare så snart som 
möjligt. 

Vi vill påpeka att vårt företag redan tidigare haft kontakt och fortfarande har kontakter med SVHC via SDS 
eftersom de är CMR eller giftiga för miljön och att vi motsvarar era krav utan att det finns anledning till oro. 

Vi vill också påpeka att vi följer alla förpliktelser avseende kommunikationskrav enligt artikel 31 i kombination 
med artikel 33 för specifika ämnen som offentliggörs på ECHA:s hemsida. Andra ämnen som nämns på 
andra listor men inte på ECHA:s officiella lista faller inte under artikel 33 och behandlas inte som ett sådant. 
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