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REACH‐verklaring (december 2010)
Synthomer blijft zich inzetten om de naleving van de Europese REACH‐richtlijnen (EC‐nr. 1907/2006) te
bereiken.
De registratie voor relevante stoffen voor Synthomer‐producten in 2010 is afgerond. Klanten van
Synthomer zullen worden geïnformeerd over de registraties van stoffen via de berichtgeving voor de
leveringsketen op elk tijdstip dat dit volgens de REACH‐wetgeving is vereist.
Voor het geval een uiterlijke registratiedatum in 2010 was 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 verwacht dat haar klanten de Synthomer‐producten kunnen blijven gebruiken volgens het
daarvoor bestemde gebruik.
Het grootste deel van de producten van Synthomer bestaat uit niet‐gevaarlijke polymeer mengsels. Voor
niet‐gevaarlijke producten zal er geen noodzaak bestaan veiligheidsinformatiebladen van
registratienummers of blootstellingscenario's te voorzien. Bij gevaarlijke producten zullen de
veiligheidsinformatiebladen worden bijgewerkt met blootstellingscenario's als en wanneer nieuwe
informatie betreffende gevaren‐ en risicomanagementmaatregelen worden ontvangen van Synthomers
leveranciers.
Om de administratieve belasting voor leveranciers en klanten te verminderen heeft Synthomer tevens
de volgende verklaringen voorbereid met betrekking tot de naleving van REACH:
REACH‐brochure;
registratiedeadlines voor producten van Synthomer;
lijst met potentiële kandidatenstoffen (SVHC’s);
veiligheidsinformatiebladen en GHS;
Synthomer‐gebruiksdocument;
REACH‐kandidatenlijst met stoffen (SVHC's).
Deze treft u aan op www.synthomer.com. Wij verzoeken u deze documenten te lezen voordat u verdere
vragen stelt.
Indien u nog aanvullende vragen hebt, kunt u deze stellen aan reach@synthomer.com. Let op dat u het
juiste contactadres gebruikt, aangezien er anders een grote vertraging kan optreden in het
beantwoorden van vragen.
Deze verklaring behelst geen verplichting, garantie of verklaring van Synthomer dat ze producten of
stoffen onder REACH of het gebruik ervan zal ondersteunen.
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Wetenschapper regelgevende zaken en REACH‐coördinator
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