Assunto: Informações sobre Substâncias de Grau Elevado de Preocupação (REACH SVHC)
Em nosso empenho constante para oferecer informações sobre o REACH, gostaríamos de comunicar que
uma lista de substâncias químicas sendo consideradas para a classificação SVHC (Substâncias de Grau
Elevedo de Preocupação) conforme o regulamento do REACH foi publicada pela Agência Europeia dos
Produtos Químicos (ECHA) e pode ser encontrada em:
https://echa.europa.eu/pt/candidate-list-table
A partir da data desse comunicado, de acordo com as comunicações da ECHA, há atualmente 174
substâncias na lista de candidatos à classificação SVHC. A última atualização dessa lista de candidatos
ocorreu em 07.07.2017.
Em 10.11.2016, a Agência Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) recomendou mais um grupo de
substâncias da lista de candidatos para inclusão no Anexo XIV do REACH (Lista de Autorização).
Informações sobre as recomendações do Anexo XIV da ECHA podem ser encontradas em:
https://echa.europa.eu/pt/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-forinclusion-in-the-authorisation-list
Os produtos listados contêm uma substância que está na lista de candidatos à classificação SVHC ou sob
recomendação para ser incluída no Anexo XIV:
Link para a lista de produtos
Segundo o melhor conhecimento e convicção da corporação Dow Corning incluindo as suas afiliadas
(coletivamente “Dow Corning”), além dos componentes acima listados, a Dow Corning* não usa
intencionalmente em suas formulações – nem está ciente de – outro(s) produto(s) contendo substâncias
de grau elevado de preocupação ou que requeiram a recomendação para inclusão no Anexo XIV no
momento do nosso fornecimento à sua empresa acima do limite indicado de 0.1%.
Observe que a lista será atualizada regularmente e solicitamos que você continue verificando a lista
periodicamente.
Não temos ciência de nenhuma possível utilização de quaisquer substâncias de grau elevado de
preocupação nos processos de fabricação e embalagens utilizados, nem nos próprios componentes das
embalagens. Entretanto, a Dow Corning não analisa especificamente a presença de substâncias de grau
elevado de preocupação.
Estas informações são fornecidas de boa-fé e tidas como precisas na data em que esta carta foi redigida
com base em uma revisão da composição e das informações atuais prestadas por fornecedores.
Contudo, nenhuma garantia com respeito às informações aqui contidas é expressa ou implícita e a Dow
Corning isenta-se de qualquer responsabilidade decorrente ou relativa a esta carta.
Atenciosamente,
Dow Corning Corporation
A wholly owned subsidiary of The Dow Chemical Company

* Os produtos da Dow Corning, disponivéis comercialmente a partir da data de emissão deste
comunicado, incluem as marcas Dow Corning®, Xiameter®, Molykote®, Sylgard®, Syl-off®, Silastic®,
HSC®, HIPEC®, Dow Corning Toray, TPSIV® e Multibase®.

