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TÄRKEÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Nämä tiedot tarjoaa vastikkeetta Ashland. Vaikka ne on tarkoitettu virheettömiksi, 
Ashland SANOUTUU IRTI KAIKESTA SUORASTA JA EPÄSUORASTA KORVAUSVASTUUSTA. Nämä tiedot perustuvat moniin 
Ashlandin hallinnan ulottumattomissa oleviin tekijöihin, sisältäen seuraavat asiat, niihin kuitenkaan rajoittumatta: saatujen 
tietojen täydellisyys ja tarkkuus sekä olosuhteet, jotka vallitsivat toimintojen havainnoinnin ja/tai näytteiden keräämisen 
hetkellä. Jos luotat näihin tietoihin tai käytät niitä, olet itse vastuussa kaikista riskeistä ja niiden seurauksista sekä suostut 
suojelemaan Ashlandia kaikilta syytteiltä. Sinun tulee arvioida kaikkia suosituksia ja ehdotuksia ja harkita, ovatko ne 
soveltuvia ja sopivia nimenomaan sinun ohjelmaasi. Mitään Ashlandin luottamuksellisiksi tai yksinoikeudellisiksi ilmoittamia 
tietoja ei saa luovuttaa millekään kolmannelle osapuolelle. 
 
Yhdistynyt kuningaskunta on poistunut EU:sta, mutta siirtymäkauden aikana REACH- ja/tai REACH-tyyppisiä vaatimuksia 
sovelletaan kuitenkin edelleen. Lisätietoja on kirjeessä ”Ashlandin suhtautuminen Brexitiin”. 
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Aihe: Ashland sitoutuu noudattamaan REACH-asetusta Euroopan markkinoilla olevien tuotteiden 
osalta 
 
 
 
 
Arvoisa asiakas 
 
 
Vahvistamme sinulle tällä kirjeellä, että kaikki Euroopan markkinoille tuomamme tuotteet 
vastaavat REACH-asetuksen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 
(kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset)) vaatimuksia.  
 
Kaikki näiden tuotteiden sisältämät aineet ovat Ashlandin tai sen tavarantoimittajien rekisteröimiä 
(ellei niitä ole vapautettu rekisteröintivaatimuksesta).  
 
Tuotteidemme sisältämien polymeerien osalta vahvistamme, että kaikki rekisteröintiä vaativat 
monomeerit ovat Ashlandin tai Ashlandin tavarantoimittajien rekisteröimiä. 
 
Vapautukset REACH-asetuksesta 
Monet aineistamme on vapautettu REACH-rekisteröinnistä, sillä niitä esiintyy luonnossa, ne ovat 
polymeerejä (joiden monomeerit on rekisteröity) tai niitä on määrällisesti vähän.  
 
REACH-rekisteröintinumero 
REACH-rekisteröintinumero esitetään eurooppalaisessa käyttöturvallisuustiedotteessa, mikäli aine 
on rekisteröity ja mikäli se määräysten mukaan on esitettävä käyttöturvallisuustiedotteessa, joko 
kohdassa 1 (aineiden tapauksessa) tai kohdassa 3 (sekoitusten tapauksessa).  
 
Vaikka Ashland valmistaakin joitakin tuotteidemme sisältämistä aineista, osa niistä saadaan 
useilta kolmannen osapuolen toimittajilta. Voi viedä jonkin aikaa, ennen kuin toimittajamme 
ilmoittavat meille rekisteröintinumeronsa, jonka/jotka meidän tämän jälkeen tulee esittää 
tuotteidemme käyttöturvallisuustiedotteissa. Ennakoimme, että voi kestää huomattavan kauan, 
ennen kuin näet kaikki asiaankuuluvat numerot niiden aineiden käyttöturvallisuustiedotteissa, 
jotka rekisteröitiin juuri ennen viimeistä määräaikaa. 
 
Aineilla, jotka on vapautettu REACH-rekisteröinnistä tai joiden esittämistä 
käyttöturvallisuustiedotteessa ei vaadita (esim. jos ne eivät ole vaarallisia), ei ole 
rekisteröintinumeroa näytettäväksi. Jos yrityksesi joutuu viranomaisten arvioinnin kohteeksi ja 
viranomaiset vaativat lisätietoja jostakin tuotteidemme sisältämästä aineesta, lähetä meille 



sähköpostia alla olevaan osoitteeseen, niin välitämme asiaankuuluvat tiedot suoraan 
viranomaisille. 
 
Loppukäyttö 
Olemme arvioineet kaikki asianmukaiset käyttötarkoitukset rekisteröintimme yhteydessä sekä 
varmistaneet, että myös toimittajamme ovat arvioineet asianmukaiset käyttötarkoitukset 
rekisteröintiensä yhteydessä. Käyttöturvallisuustiedotteemme osassa 1.2 esitetään käyttö/käytöt, 
jota/joita varten tuote on arvioitu. 
  
Jos tuote koostuu yhdestä ainoasta rekisteröidystä aineesta, altistumisskenaariotiedot on julkaistu 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä. Linkki verkkosivultamme ladattavaan liitteeseen esitetään 
käyttöturvallisuustiedotteen osassa 16. 
 
Jos sekoitus sisältää yhtä tai useampaa rekisteröityä ainetta, jota varten on luotu 
altistumisskenaario, Ashland on sisällyttänyt asiaankuuluvan käytön ehdot 
käyttöturvallisuustiedotteen pääosaan (osa 8). Olemme kehittämässä muiden alan toimijoiden 
kanssa prosesseja ja apuvälineitä, joiden avulla voisimme tulevaisuudessa sisällyttää aineiden 
sekoituksia koskevia altistumisskenaarioita joko käyttöturvallisuustiedotteeseen tai sen liitteeksi. 
 
Erityistä huolta aiheuttavat aineet (Substances of Very High Concern, SVHC) 
Ashlandin käytössä olevien menettelyjen ansiosta täytämme toimittajia koskevat REACH-
velvoitteet ennakoivasta ja reaktiivisesta tiedottamisesta asiakkaillemme tilanteissa, joissa 
tuotteemme sisältävät SVHC-aineita. 
  
Ashland toimittaa sinulle käyttöturvallisuustiedotteen uusimman version tuoteoston yhteydessä. 
Mikäli Ashlandilta ostamissasi tuotteissa on SVHC-aineita, aine luetteloidaan eurooppalaisessa 
käyttöturvallisuustiedotteessa (kun ”tunnettu pitoisuus” on 0,1 % tai enemmän). Vaikka 
lainsäädäntö ei sitä vaadikaan, pyrimme muuttamaan SVHC-aineita sisältävien tuotteiden 
koostumusta, jos uusi koostumus on arvokas sekä Ashlandille että asiakkaillemme. Määrätyissä 
tapauksissa otamme sinuun yhteyttä, jotta voisit arvioida vaihtoehdot. Luettelo tuotteista, jotka 
sisältävät tällä hetkellä tunnistettuja SVHC-aineita on julkaistu verkkosivullamme: 
http://www.ashland.com/about/sustainability/product/reach/position-statements  
 
Tällä REACH-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella Ashland täyttää toimitusketjua koskevat 
oikeudelliset velvoitteensa. 
 
Mikäli sinulla on mitä tahansa REACH-asetukseen liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä 
Ashlandiin asiakaspalveluedustajasi välityksellä.  
 
 
 
Ystävällisin terveisin 

 
Ryan Hamilton, PhD, DABT, ERT 
Vanhempi johtaja, tuoteturvallisuus ja maailmanlaajuinen kemikaalien hallinta 
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