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Information vedrørende RoHS og REACH kandidatliste  
 
Først vil vi gerne pointere, at vore produkter overholder de grænseværdier for de stoffer som er 
omfattet af RoHS direktivet og ligeledes, at der ikke indgår stoffer fra REACH kandidatlisten, som 
er berørt af informations- og meddelelsespligten. 
 
RoHS II er en revision af det oprindelige direktiv. RoHS direktivet (Directive 2011/65/EU af 8. juni 
2011) begrænser anvendelsen af farlige stoffer i elektroniske produkter. 

 
Elektro-Isola A/S’s produkter overholder grænseværdierne på 0,1 % og 0,01 % for de pågældende 
stoffer angivet i RoHS. 
 
REACH Kandidatlisten er en liste over stoffer, der muligvis senere bliver optaget på 
godkendelsesordningen (bilag XIV), hvilket i givet fald betyder, at virksomheder der anvender disse 
stoffer skal søge om godkendelse hertil. På kandidatlisten kan kun såkaldte SVHC-stoffer 
(Substances of Very High Concern) optages. Elektro-Isola A/S checker løbende om et stof optages 
på Kandidatlisten og godkendelsesordningen i henhold til REACH-Forordning 1907/2006. 
 
Elektro-Isola A/S checker desuden løbende, at vi overholder vor informations- og meddelelsespligt 
i henhold til artikel 33 i REACH. Artikel 33 stiller krav om, at enhver leverandør af en artikel, der 
indeholder et eller flere stoffer fra kandidatlisten i koncentrationer over 0,1% (w/w) skal forsyne 
modtageren af artiklen med oplysninger som er tilstrækkelige til at artiklen kan anvendes sikkert.  
 
Hvordan checker Elektro-Isola A/S i praksis – og hvordan informerer vi Deres firma? 

 
1: Hver gang ECHA offentliggør en ny kandidatliste checker Elektro-Isola A/S i 

samarbejde med vor miljøkonsulent ALTox a/s, om et stof fra kandidatlisten indgår i 
vore produkter. Seneste liste: http://echa.europa.eu/da/candidate-list-table 

 
2: Såfremt et stof fra kandidatlisten indgår med mere end 0,1% (w/w) vil dette fremgå af 

punkt 3 i vore Sikkerhedsdatablade som ligger tilgængelige på vor web-site 
http://www.elektro-isola.dk/ 

 
3: Som ovenfor anført indgår der ingen stoffer fra kandidatlisten i vort sortiment, som er 

berørt af informations- og meddelelsespligten.  
 
4: Såfremt Elektro-Isola A/S i fremtiden bliver berørt af et stof, der omfattes af 

godkendelsesordningen, vil dette stof blive forsøgt substitueret med et ikke-
godkendelsespligtigt. Kan stoffet mod forventning ikke erstattes, vil der blive søgt om 
godkendelse.  

 
De er velkommen til at kontakte os, såfremt De har yderligere spørgsmål. 
 
Med venlig hilsen 
Elektro-Isola A/S 
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