REACH da UE: Registo, Avaliação, Autorização de Substâncias
Químicas
(Regulation EC 1907/2006)
A Dow Corning - um dos líderes mundiais na produção de silicone e silício policristalino - tem um

compromisso estabelecido de longo tempo com “Responsible Care® “e foco no desenvolvimento
sustentável. Dow Corning apoia integralmente os objetivos do regulamento REACH. Estes
incluem a melhoria dos níveis de proteção da saúde humana e do meio ambiente e exigem que a
indústria química tenha um nível de conhecimento adequado das propriedades dos produtos
químicos, suas aplicações, e que gera o risco através da cadeia de fornecimento.
REACH entrou em vigor no dia 1 de Junho de 2007. Este regulamento requer uma quantidade
significativa de informações a serem geradas e compartilhadas entre os parceiros da cadeia de
fornecimento e com a Agência Européia de Substâncias Químicas (ECHA, do inglês European
Chemicals Agency). Dow Corning desenvolveu ferramentas para permitir um compartilhamento
seguro, estruturado e efetivo de informações entre clientes, distribuidores e fornecedores.
Como membros da cadeia de logística que trabalham para cumprir com REACH, temos visto
uma crescente procura por informações, que vem acompanhada por diversos formulários e
questionários. Dow Corning vai assegurar que todas as informações necessárias para o
cumprimento com a regulação REACH estarão disponíveis a tempo.
Abaixo, destacamos alguns dos principais aspectos da implementação REACH da Dow Corning
e fornecemos informações sobre alguns assuntos frequentemente requisitados:


Pré-registo: A Dow Corning foi proativa no pré-registo de todas as substâncias no seu
portfólio atual, para as quais tem a responsabilidade ou obrigação a cumprir segundo a
REACH, e estamos a trabalhar com fornecedores de matérias-primas e clientes a jusante
para confirmar a sua conformidade. Isso é importante para minimizar as possibilidades de
interrupção da cadeia de logística.



Registo: A Dow Corning registou substâncias nos seus produtos de acordo com as suas
obrigações REACH. A Dow Corning dispoe de ferramentas para observar os volumes das
suas substâncias e cumprirá com os requisitos de registo aplicavéis por etapa. Devido aos
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volumes alternantes produzidos e importados, pode ser impossível fornecer prazos
específicos por produto com antecedência. Para produtos provenientes das nossas
fábricas da UE/EEE dos nossos fornecedores, a Dow Corning será considerado um
utilizador a jusante .


Números de Registo: Os números de Registo de substância aparecerão na seção 1 ou 3
da Ficha de Dados de Segurança da UE com a próxima atualização relevante da Ficha de
Dados de Segurança. REACH requer o registo de substâncias, e não dos produtos.
Portanto, os números de registo existem somente para substâncias já registadas;
substâncias que precisam ser registadas mais tarde não terão números de registo. Os
polímeros estão atualmente isentos. A maioria dos nossos produtos são misturas de
substâncias. Portanto, números de registo para os produtos de Dow Corning mesmo não
existem.



Responsabilidades do Departamento de Cadeia Logística: A Dow Corning assume as
suas responsabilidades sob REACH muito seriamente e está comprometido a cooperar
próximo dos utilizadores a jusante dos nossos produtos. Poderiam ser encontradas mais
informações sobre o utilizador a jusante na página web de ECHA
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach nas "Guidance for
downstream users”, página 24/25, o requerimento de informações para registadores está
documentado nas "Guidance on Registration”, página 83/84.



Produtos Importados: Por favor note: as informações acima aplicam-se apenas a compras
de produtos desde fábricas e armazéns da Dow Corning dentro do Espaço Económico
Europeu (EEE). Para compras de produtos de fora do EEE, por favor consulte o nosso
Centro de Recursos REACH – link REACH Resource Center na secção “Export
Information for Non-European Entity Customers” onde for possível encontrar o link para
o formulário de solicitação de ORT para submeter ao nosso serviço “Only Representative
Trustee” para abranger suas exportações no Espaço Económico Europeu.



Divulgação de Composição: A composição dos nossos produtos considera-se
informação proprietária, no entanto, a Dow Corning apoiará inteiramente negócios
continuados e novos sob a cobertura representante único aonde for possível; para mais
informações, por favor consulte a seção sobre "Produtos Importados" em cima.



Re-importação: produtos provenientes de uma entidade legal europeia da Dow Corning
podem ser re-importados ao EEE sob certas condições:
o Você utiliza produto(s) da Dow Corning na sua preparação sem reação química
subsequente (quer dizer: não se produzem novas substâncias).
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o A preparação envia-se à UE/ao EEE.
o Você pode providenciar autoridades aduaneiras com evidência que o produto que
foi adquirido da Dow Corning na Europa, está presente na preparação reimportada.
Confirmação de certos produtos disponível após solicitação de
reach.support@dowcorning.com.


Substâncias de Grau Elevado de Preocupação (Substances of Very High Concern SVHC): Dentro do nosso Centro de Recursos REACH, você pode aceder à lista de todos
os produtos atuais que contêm substâncias que foram adicionadas à Lista de Candidatos
REACH. Esta lista é atualizada duas vezes por ano, assim como ECHA atualiza a lista de
candidatos e pode ser localizado através do seguinte link:
Products Impacted by REACh Candidate List Substances
Deutsch | Français | Italiano | Español | Português



REACH Annex XVII:
http://www.dowcorning.com/content/about/aboutehs/EHSPortalFiles/REACH_Annex_XVII_Lett
er_for_the_web_-EN-_V1.pdf



Impacto para Fornecedores: Em circunstâncias em que somos incapazes de obter um
ingrediente, devido à sua retirada pelos seus fornecedores, visamos a tomar quaisquer
passos proativos comercialmente viáveis para a Dow Corning reformular ou revisar o
nosso produto. Em tais circunstâncias, manteremos os nossos clientes informados. Como
REACH é somente um motivo que contribui a mudanças potenciais de produtos, por
favor, encontre em baixo a nossa Declaração da Mudança da Posição da Gestão. Change
Management Position Statement.



Carta de Acesso: Carta de Acesso (Letter of Access LoA) para substâncias baseadas em
silício são geridas pelo Reconsile REACH Consortium. Requisitos de comprar uma
Carta de Acesso podem ser submetidos seguindo o link em baixo:
http://www.reachcentrum.eu/letters-of-access.html



Relatórios de Segurança de GPS :
http://www.dowcorning.com/content/about/aboutehs/safety.aspx



Comunicação de Utilização a Jusante: Trabalharemos com os nossos utilizadores a
jusante para entender os usos dos nossos produtos. Desde que esses usos sejam aceites
pela Dow Corning, e possam ser mantidos com segurança, a Dow Corning pretende que
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tais usos sejam registados. Os clientes devem, por razões de confidencialidade, desejar
não divulgar seu uso de produtos Dow Corning (os quais contêm substância(s) fabricadas
ou importadas dentro da União Européia pela Dow Corning), assim o REACH permite
ao utilizador a jusante assumir a responsabilidade exclusiva de registar seu uso de tal
substância diretamente com ECHA.
http://www.dowcorning.com/content/publishedlit/REACH_uses_for_Dow_Corning_prod
ucts.pdf


Comunicação de Uso à Montante: Salvo onde o uso da substância é comercialmente
confidencial, a Dow Corning planeia providenciar informações aos nossos fornecedores
como razoavelmente requerido para garantir que matérias-primas-chave serão suportadas
(e registadas aonde for requerido), e que os nossos processos de fabricação não serão
afetados por REACH. As orientações de uso e exposição providenciadas sob RIP 3.2.2IV serão a base desta troca de informações. Nota: O uso e informações não é requerido
em caso de produtos industriais que não são classificados como perigosos (Anexo III) e
são produzidos com menos de 10 toneladas por ano.

Os usuários de substâncias químicas que não são familiares com as suas obrigações no âmbito do
REACH são convidados a consultar o Navegador de REACH - Sobre REACH providenciado
pela Agência Europeia de Substâncias Químicas.
A Dow Corning tem uma equipa de especialistas regulamentares disponíveis para responder a
mais perguntas específicas com respeito a esta declaração. Envie a sua consulta a:
reach.support@dowcorning.com

Corporação da Dow Corning
(incluindo as suas sucursais)
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