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REACH‐registratie deadlines voor producten van Synthomer
Het grootste deel van de producten dat momenteel door Synthomer Europe (en één
of alle bedrijven van Synthomer Limited, Synthomer SA, Synthomer BV of Synthomer
GmbH) wordt geleverd, bestaat uit polymeerpreparaten.
Om in overeenstemming met REACH als preparaat (d.w.z. mengsel) in aanmerking te
komen moeten de individuele stoffen die dit bevat, apart zijn geregistreerd, indien
deze worden geproduceerd of geïmporteerd in de EU in hoeveelheden van 1 ton of
meer per jaar. Deze definitie betreft alle monomeren en stoffen die in een polymeer
hoofdketen zijn gebonden (d.w.z. hebben gereageerd) in een hoeveelheid gelijk aan of
hoger dan 2% w/w (gewichtspercent).
Een preparaat bevat per definitie meer dan één stof. Het is niet mogelijk een enkele
deadline voor registratie aan een preparaat toe te wijzen, aangezien iedere stof die dit
bevat, registratie op een ander tijdstip kan vereisen.
De deadlines voor registratie voor stoffen luiden als volgt:
30 november 2010
31 mei 2013
31 mei 2018

> 1000 ton per jaar en bepaalde gevaarlijke stoffen
> 100 ton per jaar
> 1 ton per jaar

Voor zover mogelijk verwacht Synthomer dat alle stoffen die haar producten bevat,
door hun upstreamleveranciers op het juiste tijdstip geregistreerd zullen zijn. Het is
echter onwaarschijnlijk dat een volledige registratie vóór 2018 is afgerond.
Synthomer zal met haar leveranciers contact houden, teneinde haar klanten over
verdere bijzonderheden te kunnen informeren indien en wanneer deze beschikbaar
zijn. In het geval dat een registratie in 2010 is vereist, heeft Synthomer stappen
ondernomen om te verzekeren dat de verplichte registratie door haar
upstreamleveranciers is uitgevoerd. In bepaalde gevallen heeft Synthomer de stoffen
zelf geregistreerd.
Synthomer blijft zich tijdens de implementatie van REACH verheugen op de
samenwerking met haar klanten.
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