Geachte klant,
In het kader van het in voege treden van de REACH-verordening (1907/2006/EC) op
1 juni 2007, heeft de Divisie Weefsels Utexbel enkele disposities genomen die in dit schrijven
voorgesteld worden.
1. Utexbel Divisie Weefsels garandeert een strikt naleven van de REACH-regelgeving.
2. De verantwoordelijke die waakt over het respecteren van deze regelgeving en, samen met
de commercieel verantwoordelijken, verzekert dat de nodige informatie naar onze klanten
doorstroomt is:
De heer Herpoel Patrick, Productiedirecteur Stukververij:
Tel. 0032 55 23 12 66, E-Mail patrick.herpoel@utexbel.be
3. Onze onderneming heeft zich tov. zijn leveranciers vergewist dat:
a. De tot op heden en in de toekomst door hen geleverde chemische stoffen en
preparaten wel degelijk gepreregistreerd en naderhand geregistreerd zullen worden,
dit ivm. de garantie van continuïteit van onze producten.
b. Geen enkele van deze chemische substanties of preparaten met stoffen meer als
0,1% (g/g) vermeld zijn in:
§
§
§
§

de bijlage XIV (SVHC) van de REACH-verordening
de Annex I van de EU-verordening 67/548/EC, gekend als kankerverwekkend,
mutageen of reprotoxisch, cat. I of II
de bijlage XIII van REACH, persistente, bio-accumulerende en toxische stoffen
de bijlage XII van REACH, zéér persistente en zéér bio-accumulerende stoffen.

4. Zoals vroeger reeds meegedeeld, willen wij hier nogmaals bevestigen dat al de door
Utexbel gebruikte chemicaliën, chemische hulpmiddelen en kleurstoffen voldoen aan de
vereisten opgelegd door
- OEKOTEX 100-Standaard
- De Europese richtlijnen 76/769/EC, 2002/61/EC, 2003/3/EC.
Dit wil zeggen dat:
•
•
•

Er door reductieve afbraak van azo-groepen geen verboden kankerverwekkende
amines vrijkomen (zie MAK III-lijst cat. 1 en 2).
Geen allergiserende kleurstoffen gebruikt worden, vermeld in Oekotex 100-standaard
Geen kleurstoffen gebruikt worden die zware metalen kunnen afscheiden boven de
door de ETAD vastgelegde limieten.
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•

Wij ook voldoen aan de EU-richtlijn 2003/11/EC, betreffende pentabroomdifenylether
en octabroomdifenylether.

Opmerking: de biociden (insecticiden, bactericiden, fungiciden, ...) vallen niet onder de
REACH-verordening, maar worden beschouwd als reeds geregistreerd volgens de EUBiocide-richtlijn 98/8/EC.
5. Elke bestelbon vanuit Utexbel voor chemische producten, preparaten en kleurstoffen,
herinnert onze leveranciers eraan te voldoen aan de REACH-regelgeving.
6. Het vertouwensniveau dat onze klanten mogen verwachten, is gebaseerd op een selectie
van “Europese” leveranciers en op de nauwe relatie die we met deze aanhouden.
7. Wat betreft de niet-Europese leveranciers heeft Utexbel aangepaste controleprocedures
opgesteld opdat de REACH-regelgeving gerespecteerd zou worden.

Steeds bereid U, wanneer nodig, bijkomende inlichtingen te verschaffen, verblijven wij,

Met oprechte hoogachting,

Patrick Herpoel

Datum 05/11/2008
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