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REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals
(Regulamento CE 1907/2006)
Dow Corning - um dos líderes mundiais na produção de silicone e silício policristalino - tem u m
compromisso est abelecido de longo tempo com Atuação Responsável® e foco no de senvolvimento
sustentável. Dow Corning a poia integralmente os objetivos do regulamento REACH. E stes incluem a
melhoria dos níveis de proteção da saúde humana e d o meio ambiente e exigem que a indústria química
tenha um nível de conhecimento adequado das propriedades do s produtos químicos, suas aplicações, e
gerencie o risco através da cadeia de suprimentos.
REACH entrou em vigor em 1 de junho de 2007. Este regulamento requer uma quantidade significativa
de i nformações a serem geradas e compartilhadas entre os p arceiros d a cadeia de su primentos e co m 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 fornecimento que trabalham para atender o REACH, temos visto um a
crescente demanda 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 em tempo hábil.
Abaixo, destacamos alguns dos principais aspectos da implementação REACH da Dow Corning:
•

Pré-registro: a Dow Corning foi proativa no pré-registo de todas as substâncias em seu portfólio
atual, para as quais tem a responsabilidade ou obrigação a cumprir segundo a regulação, e
estamos trabalhando com fornecedores de matérias-primas e os usuários a jusante para confirmar
seu c umprimento. Isso é importante para minimizar a s possibilidades de interrupção dos
negócios.

•

Registro: Dow Corning registrou substâncias em seus produtos en conformidade com as
obrigações de REACH. Dow Corning continua trabalhando para registrar, de acordo com o
cronograma de implementação do REACH restante e cumprirá com o s requisitos de registro
aplicáveis p or e tapas ( disposições t ransitórias no pe ríodo de 20 13-2018). D evido à s i númeras
substâncias contidas e m u m típico produto Dow Corning, seria impraticável fornecer prazos
específicos por produto.

NOTA IMPORTANTE: Estas informações são fornecidas de boa fé e pretendidas apenas para indicar a interpretação
da Dow Corning sobre o cumprimento do REACH na data de emissão deste comunicado. Esta informação não
constitui aconselhamento jurídico ou profissional sobre qualquer legislação ou regulamento e não deve ser tido
como tal. A Dow Corning Corporation (inclusive suas empresas afiliadas e subsidiárias) não assegura nem aceita
responsabilidade (ou qualquer confiança depositada) sobre o uso dessas informações pelo destinatário.

•

Números de registro: devido à complexidade de seus produtos, a Dow Corning não se propõe a
fornecer números de registro ligados a seus produtos rotineiramente. REACH requer o registo de
substâncias em vez de produtos. Por isso, os números de registro existem apenas para substâncias
já registrados; as substâncias que devem ser registradas entre 2013 e 2018 não terão número de
registo ainda. Os polímeros são isentos atualmente. A maioria dos nossos produtos são misturas
de substâncias, por tanto, núm eros de registro para os produtos da Dow Corning por si não
existem.

•

Produtos importados: por favor, atenção: as informações acima se ap licam somente a compras
de produtos das plantas e armazéns da Dow Corning dentro da Área Econômica Européia. Para
compras de produtos de fora desta área, por favor consulte o nosso Centro de Recursos REACH –
link REACH Resource C enter – sob a sessão "Informação de Exportação para o s clientes de
entidade não-européia" (do inglês “Export Information for Non-European Entity Customers”)
onde é possível encontrar o link para o formulário de solicitação de ORT para submeter ao nosso
serviço Only Representative Trustee para cobrir suas exportações na Área Econômica Européia.

•

Substâncias de Alta Preocupação (Go inglês Substances of Very High Concern, SVHC):
ainda dentro do nosso Centro d e Recursos R EACH é possível ac essar u ma lista d e todos o s
produtos a tuais contendo substâncias que foram a dicionadas à lista d e c andidatos ao 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

•

Impacto de fornecimento: nos casos em que não é p ossível obter um ingrediente, devido à sua
retirada p or nossos fornecedores, nós pretendemos tomar todas as medidas p ró-ativas e
comercialmente viáveis para a Dow Corning reformular ou rever o nosso produto. Vamos manter
nossos clientes informados nestas circunstâncias.

•

Comunicação de uso a jusante: vamos trabalhar com os nossos usuários a jusante para entender
os usos dos nossos produtos. Desde que esses usos sejam aceitos pela Dow Corning, e possam ser
mantidos c om segurança, a Dow Corning pretende que tais u sos sejam registrados. Os cl ientes
devem, por razões de confidencialidade, desejar não divulgar seu uso de produtos Dow Corning
(os qua is contêm substância(s) fabricadas ou importadas dentro da União Européia pela
Dow Corning), assim o REACH permite ao usuário a jusante as sumir a responsabilidade
exclusiva de registrar seu uso de tal substância diretamente com ECHA.
http://www.dowcorning.com/content/publishedlit/REACH_uses_for_Dow_Corning_products.pdf
Comunicação de uso a montante: exceto o nde o us o da substância é confidencial, a
Dow Corning irá fornecer informações aos nossos fornecedores, como razoavelmente necessário,
para g arantir q ue a s p rincipais m atérias-primas tenham s uporte (e sejam registadas, quando
necessário), e que nossos processos de fabricação não sejam afetados pelo REACH. As diretrizes
de uso e de exposição p revistos no RIP 3.2.2-IV será a b ase d este intercâmbio. Atenção: a s

•

NOTA IMPORTANTE: Estas informações são fornecidas de boa fé e pretendidas apenas para indicar a interpretação
da Dow Corning sobre o cumprimento do REACH na data de emissão deste comunicado. Esta informação não
constitui aconselhamento jurídico ou profissional sobre qualquer legislação ou regulamento e não deve ser tido
como tal. A Dow Corning Corporation (inclusive suas empresas afiliadas e subsidiárias) não assegura nem aceita
responsabilidade (ou qualquer confiança depositada) sobre o uso dessas informações pelo destinatário.

informações de uso não são necessárias para produtos industriais que não são classificados como
perigosos (Anexo III) e são produzidos a menos de 10 toneladas por ano.
Usuários de produtos quí micos que nã o são familiares com as su as obrigações sob o REACH são
convidados a referirem-se ao REACH Navigator – About REACH fornecido pelo ECHA.
Dow Corning pos sui um a equipe de especialistas regulatórios disponível para responder questões
adicionais e específicas, relacionadas a esta política. Envie su a pergunta para:
reachsupport@dowcorning.com.
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