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REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
(registrace, hodnocení a schvalování chemikálií)
Evropský předpis REACH platí od 1. června 2007

www.blaser.com

• Co je REACH

EU si dala realizací předpisu REACH za cíl, nepoškozovat při výrobě
nebo při používání chemikálií ani zdraví lidí, ani životní prostředí, resp.
toto poškozování minimalizovat. Tento předpis zajišťuje, že chemikálie,
vyráběné a používané v evropském prostoru, budou registrovány a bude
možno zjistit účinky používaných chemikálií na člověka a životní prostředí.
Neboť pouze v případě, pokud budou tyto účinky známy, může dojít ke
schvalování jednotlivých chemikálií pro určenou oblast použití.
Do oběhu se mohou dostat pouze takové chemické látky, které podléhají
předběžné registraci a jsou pak registrovány po dobu 10 let. Každý výrobce nebo dovozce, který chce uvádět svoje výrobky na trh (spadající do
oblasti použití předpisu REACH), musí mít pro tyto látky registrační číslo.

• Co znamená REACH pro firmu Blaser Swisslube?

Chceme vyhovět právním požadavkům předpisu REACH a chceme si být
jistí, že všechny suroviny, které jsou nám dodávány, jsou vtaženy do
procesu registrace a jejich použití je zcela jasně definováno. Proto jsme
vstoupili v kontakt se všemi našimi dodavateli a informovali jsme je o
přesném účelu použití jejich výrobků. Určité materiály pro další použití v
našich výrobcích si vyrábíme sami, rovněž tyto jsou integrovány do procesu registrace.

• Co znamená REACH pro naše zákazníky?

Zákazníci, kteří používají výrobky firmy Blaser Swisslube v určité definované oblasti (při obrábění kovů) a dodržují normální průběh likvidace, jsou
automaticky zahrnutí do programu REACH, který realizujeme my a naši
dodavatelé. Sami proto nemusejí zahájit realizaci schvalovacího procesu.
Jako součást našeho programu REACH postoupíme automaticky veškeré
informace našim dodavatelům.
Nejdříve bude zákazník, který používá naše materiály, vtažen do schvalovacího procesu s cílem, aby vytvořil větší bezpečnost při zacházení s
chemikáliemi.
Pokud jsou výrobky firmy Blaser Swisslube používány jinak než v definované oblasti použití, musejí nás o tom naši zákazníci informovat, abychom jim mohli jasně vysvětlit následky v souvislosti s předpisem REACH
a mohli jim odpovídajícím způsobem poradit.

• Má REACH vliv na paletu našich výrobků?

REACH má veliký vliv na chemický průmysl, dodavatele a stejně tak na
uživatele. Je možné, že budou existovat suroviny, které při zkoušce REACH
neobstojí, a proto budou muset být staženy z oběhu. Neočekáváme žádnou
velkou redukci substancí na našem trhu surovin. Pokud nebude nějaká surovina k dispozici, musí být, tak jak je tomu i dosud, nahrazena. Je velice
důležité, aby byli zákazníci v takovém případě včas informováni a aby jim
byly navrženy alternativy. Ale my si věříme, neboť pracujeme se špičkovými
dodavateli a kvalitativně vynikajícími surovinami.

• Pozice firmy Blaser Swisslube

Naši pozici můžeme označit jako dobrou - všechny látky, kterých se
týká předpis REACH, jsme my i naši dodavatelé během předepsané doby
předregistrovali. Požadavky registrace byly splněny na 100%. Firma Blaser dbá
navíc ve velké míře na to, aby naše výrobky neobsahovaly žádné substance
CMR. Naše bezpečnostní datové listy jsou přirozeně v souladu s předpisem
REACH. Informace k substancím SVHC budou zaznamenány v dodatečném
potvrzovacím dopise a rovněž ve stále aktualizovaných bezpečnostních
datových listech.
SVHC: Substance of very high concern (substance, které jsou hodnoceny jako zvláště nebezpečné
při manipulaci)
CMR: cancerogenic, mutagenic toxic to reproduction (substance, které jsou kancerogenní, mutagenní a toxické)

• V jaké fázi jsme při realizaci?

Jsme v kurzu. Látky, které jsou obsaženy v námi dodávaných výrobcích, splňují
požadavky na předběžnou registraci a registraci podle REACH (nařízení EU
1907/2006), tím že vyhovují jednomu z následujících bodů:
– Množství, které dodává firma Blaser Swisslube a.s. do Evropské unie, je 		
nižší než 1 tuna ročně.
– Látka je již registrovaná v dodavatelském řetězci (zpětný import dle REACH
odst. 2)
– Látka byla již předběžně registrovaná výhradním zástupcem (BMG Engi
neering spol. s r.o., OR18) a lhůta pro registraci je rok 2018.

Podmínky pro výjimky zpětného importu dle REACH odst. 2 u již zaregistrovaných látek jsou splněny.
Dr. Martin Manikowski
Vedoucí oddělení výzkumu a vývoje
Hasle-Rüegsau, Ledna 2015

REACH je mimořádně komplexní materiál – předpis
(EC 1907/2006) obsahuje přes 800 stran.

• Pokud potřebujete konkrétní informace k předpisu REACH,
kontaktujte:

Blaser Swisslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Switzerland) • Tel. +41 (0)34 460 01 01 • Fax +41 (0)34 460 01 00
www.blaser.com

14.210 CZ (1217)

Desiree Wilson, Head of Product Stewardship
+ 41 (0)34 460 08 48
reach@blaser.com

