REACH verordening 1907/2006/EG: verklaring van naleving.
Galvano Hengelo onderkent het belang van de REACH verordening om de gezondheid van de mens en
het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren. Wij zijn
actief bezig met de naleving van de hieruit voortvloeiende verplichtingen. In het kader van REACH is
Galvano Hengelo een downstreamgebruiker, dit zijn alle in de Europese Unie gevestigde natuurlijke
personen of rechtspersonen die geen fabrikant of importeur zijn en die een stof (als zodanig of in een
preparaat) gebruiken bij industriële of beroepsactiviteiten.
De informatieplicht zoals bedoeld in artikel 33 van REACH is voor Galvano Hengelo niet direct van
toepassing, maar wij vinden het belangrijk om u als klant te informeren over de status van onze
activiteiten in het kader van REACH.
Inventarisatie en registratie waren de eerste stappen, al onze (grondstoffen) leveranciers zijn op de
hoogte gebracht van de wijze waarop wij hun stoffen gebruiken, voor welk specifiek galvaniseer proces
en voor welke toepassing. Aan hun is het verzoek gedaan deze stoffen voor het bedoelde gebruik te
registreren bij de ECHA (European Chemicals Agency). Een voor de hand liggende stap aangezien zowel
wij als ook onze leveranciers (deels) bestaan van deze processen en continuïteit in onze bedrijfsvoering
gewaarborgd dient te zijn.
Leveranciers verstrekken ons informatie omtrent de geleverde stoffen door middel van
veiligheidsinformatiebladen (MSDS). Daarmee zijn de risico’s en blootstellingsscenario’s in beeld en
kunnen wij afdoende maatregelen nemen om die stoffen op een, voor onze mensen en het milieu,
verantwoorde manier in te kunnen zetten. Dat kunnen deels dus ook zeer zorgwekkende stoffen zijn,
de zogenaamde SVHC (Substances of Very High Concern). Indien deze in een concentratie van meer
dan 0,1 (gewicht) % voorkomen, moeten leveranciers ons daarvan in kennis stellen en voldoende
informatie verstrekken om een veilig gebruik mogelijk te maken. Deze plicht geldt vanaf het moment
dat een stof op de kandidaatslijst komt, dat is de lijst waarop de stoffen staan die voorgedragen
worden als SVHC stof.
Er zijn wereldwijd nog talloze toepassingen waarin SVHC stoffen voorkomen en waar nog geen
alternatieven voor beschikbaar zijn. Ook zijn er verschillende gradaties en “sunset dates”, de data
waarop eventuele restricties op het gebruik van die stoffen van kracht worden. Wij spannen ons
maximaal in om deze stoffen, waar mogelijk, zo snel mogelijk te vervangen door een beter alternatief
of de stof uit te faseren vóór de “sunset date” van betreffende stof (indien aanwezig).
De stoffen en preparaten worden in onze processen gebruikt als grond- en hulpstoffen en blijven per
definitie niet in dezelfde vorm achter in de coating/deklaag die wij aanbrengen. Wij verklaren hierbij
dat de stoffen genoemd in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie niet, of
in een concentratie lager dan 0,1 (gewicht) %, voorkomen in de door ons aangebrachte deklagen.
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