REACH -

Wat gaat er veranderen?
REACH, de nieuwe Europese wetgeving om veiliger te werken met stoffen, is inmiddels van
kracht. De komende tijd gaan fabrikanten en grondstofleveranciers hiermee hard aan de
slag. Maar wat betekent REACH eigenlijk voor de schoonmaker en voor de leverancier?

R

LEVERANCIER

SCHOONMAKER

Maakt veiligheidsbeoordelingen voor veilig
gebruik van producten.

Informeert zijn leverancier over toepassingen, gebruiksconcentraties of werkmethoden die niet beschreven zijn in de productinformatie.

Schrijft beheersmaatregelen voor.

Informeert zijn leverancier wat zijn mogelijkheden zijn voor het
toepassen van de beheersmaatregelen.

Geeft informatie over het veilig gebruik van producten (productinformatie, veiligheidsinformatiebladen en eventueel beschermende middelen
die moeten worden gedragen)

Gebruikt de schoonmaakmiddelen volgens de gebruiksaanwijzing
van de leverancier.

Informeert de professionele gebruiker bij
aanpassing van de veiligheidsbeoordeling
voor veilig gebruik van producten

Informeert de leverancier over gebruik van schoonmaakmiddelen
dat niet vermeld staat in de productinformatie, zodat de leverancier dit kan meenemen in zijn veiligheidsbeoordeling.
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De essentie van REACH
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U kunt meer informatie vinden over het veilig gebruik van
producten op de website: www.isditproductveilig.nl
U kunt meer informatie vinden over REACH op www.vrom.
nl/reach of via www.reach-helpdesk.nl
REACH is een proces van jaren. De Nederlandse Vereniging
van Zeepfabrikanten houdt u intussen op de hoogte van
relevante wijzigingen via www.nvz.nl. Kijk dus af en toe op
deze website bij Achtergrondinformatie/Professioneel reinigen/REACH en de professionele gebruiker. Hier staat bijvoorbeeld ook dat het veiligheidsinformatieblad door
REACH iets anders wordt.

gebruik van hun producten mogelijk is. Dit is een optelsom van:

Tekst: Marlies Verlinde en Hans Razenberg*

• Stofeigenschappen: de eigenschappen van de afzonderlijke
zuivere stoffen in het schoonmaakmiddel;
• Producteigenschappen: de eigenschappen van het schoon-

Product

maakmiddel als geheel. Bijvoorbeeld de fysische toestand
(vast, vloeibaar, gas), vorm (verdunning, schuim, samengeperst gas, gel), maar ook de hoeveelheden van de afzonder-

Leverancier

Informatie over veilig
Informatie over gebruik in

Gebruiker

lijke stoffen en de manier waarop deze al dan niet uit een
product kunnen vrijkomen.
• Gebruiksomstandigheden: de manier waarop in de praktijk
met het schoonmaakmiddel wordt gewerkt. Denk aan de
werktijd, de hoeveelheden waarmee gewerkt wordt, de
grootte en ventilatie van de ruimte waarin gewerkt wordt,
enzovoort;

* Marlies Verlinde en Hans Razenberg zijn beiden werkzaam bij NVZ

In combinatie met de beheersmaatregelen die nodig zijn om
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