
Den europmiske kemikalieforordning (REACH) 

I REACH henseende betragtes Solar som distribut0r og artikelleverand0r. 
Dette stiller krav til Solar om at videregive informationer om hvert produkt i 
produktsortimentet, der indeholder staffer (i en mcengde af mere end 0, 1 vcegt % ), som er 
opf0rt pa Det Europceiske Kemikalieagenturs kandidatliste. 

Vares produkter kan undtagelsesvis indeholde staffer, der er optaget pa kandidatlisten. I det 
omfang disse produkter indeholder mere end 0, 1 vcegtprocent af et sadant stof informerer vi 
om det i henhold til REACH forordningens artikel 33, stk. 1. Nogle af disse 
kandidatlistestoffer kan vcere gjort godkendelsespligtige, men for sa vidt angar vores 
produkter, der er defineret som en artikel, cendrer dette forhold ikke pa vores pligt til at 
informere vores kunder om eventuelt indhold af disse staffer. 
I det omfang vores produkter er produceret i Europa, vii der kun kunne forekomme et stof, 
optaget pa godkendelseslisten og har haft "solnedgangsdato", jvf. REACH forordningens 
artikel 56, hvis der er givet godkendelses fra EU- kommissionen. 

De produkter Solar forhandler, som indeholder staffer, der er opf0rt pa Det Europceiske 
Kemikalieagenturs kandidatliste, kan ses som PDF format. 

Solars produktliste opdateres l0bende, nar produktsortimentet eller Det Europceiske 
Kemikalieagenturs kandidatliste opdateres. Veer opmcerksom pa, at samme produkt kan 
fremga flere gange pa produktlisten, hvis det indeholder flere staffer. 
Solar opfylder sin oplysningspligt i relation til REACH forordningens artikel 33. Flere af 
stofferne fra kandidatlisten vii efterhanden blive optaget pa bilag 14, og derved blive 
omfattet af godkendelsesordningen. 

Solar henviser til, at oplysningerne udelukkende beror pa informationer fra Solars 
leverand0rer, saledes frasiger Solar sig et erstatningsansvar for rigtigheden og 
fuldstcendigheden af disse oplysninger. 

I den udstrcekning leverand0ren har udarbejdet et Reach dokument pa et produkt, kan dette 
findes som link pa Solar Webshop. Ved at s0ge pa produktets vare nr. vii dokumentet kunne 
abnes ved at aktivere nedenstaende informationsikoner. 
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https://www.solar.dk/globalassets/dk/filer/dokumenter-til-download/solar-danmark-reach-produktliste_20200113.pdf





