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REACH Verklaring

Met deze verklaring willen wij u op de hoogte brengen van de positie van de Balta Group met
betrekking tot de REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemicaliën)
verordening.Op vandaag zijn we in overeenstemming met REACH.Wrjzullen onze
inspanningen voortzetten om de verdere ontwikkelingen binnen de REACH verordening op
te volgen en de overeenstemming blijvend te verzekeren.

Balta Group is een "downstream" gebruiker van "chemische stoffen" en "preparaten"
(kleurstoffen /chemicaliën) en een textiel (=voonrverp) producent. Om onze rolte kunnen
vervullen hebben we de volgende acties geïmplementeerd:

Als downstream gebruiker van kleurstoffen en chemicaliën zijn wij niet verantwoordelijk voor
het (pre)registreren van deze chemicaliën, noch voor de risicoanalyse. We willen onze
leveranciers echter duidelijk op de hoogte stellen van de toepassingen waarvoor wij hun
producten gebruiken (geidentificeerd gebruik). Daarom werken wij nauw samen met onze
leveranciers om hun vooruitgang en maatregelen in verband met REACH conformiteit op te
volgen. Een inventaris van onze kleurstoffen/chemicaliën stelt ons in staat snel te reageren
op elke veranderingen in de supply chain. Elk nieuw aangekochte kleurstof/chemisch product
wordt op basis van de REACH verordening doorgelicht. Tijdens dit proces worden ook de
klant specifieke eisen als label specifieke (bvb GuT) eisen meegenomen.

Onze producten zijn "vooruverpen" en daarom niet ondenruorpen aan de
registratieverplichting, behalve in het geval van bedoelde vrijgave van chemische substanties
(niet inbegrepen in ons productengamma). Ten tweede publiceert de European Chemical
Agency (ECHA) regelmatig (+/-6-maandelijks) een kandidaat lijst van zeer zorgwekkende
substanties (SVHC) (http://echa.europa.eu/chem data/candidate list table en.asp). Alle
vereiste communicatie zal uniek gelinkt worden naar deze officiële lijst. Telkens wanneer één
van onze voorwerpen (textielproducten) een dergelijk bestanddeel bevat, boven 0.1 o/o (glg),
zullen wij onze klanten informeren over deze stof. Daarnaast zal de Balta Group actief op
zoek gaan naar een alternatieve oplossing voor deze gebruikte stof op de Kandidaatslijst.
Bovendien voldoen onze textielproducten aan alle beperkingen zoals vermeld in bijlage XVll
van de REACH- verordening. Op basis van onze eigen huidige kennis en deze van onze
(Europese en niet-Europese) leveranciers kunnen wij u meedelen dat dergelijke stoffen niet
gebruikt worden. Ten slotte willen wij venruijzen naar de GuTProdis certificatie van onze
textielproducten, gebaseerd op strengere acceptatiecriteria.

We zijn ervan overtuigd u geïnformeerd te hebben over onze REACH aanpak. Wij zullen u
blijven informeren over het verdere verloop in verband met de volledige REACH conformiteit.

Wij vertrouwen er dan ook op dat onze verklaring een antwoord biedt op al uw vragen,
vragenlijsten en zorgen met betrekking tot REACH in het kader van onze samenwerking. ln
ieder geval kunt u ons steeds contacteren voor alle bijkomende vragen.
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