
A REACH szabályozás 
 
Az alábbiakban röviden vázoljuk, hogy az EU/REACH 1Előírás mely 
területeken érinti a Plum A/S tevékenységét. További vonatkozó 
információt a +361 4811222, +36209 332000 telefonszámon, vagy az  
info@plum.hu  e-mail címen kaphatnak. 
 
A kémiai anyagokkal folytatott tevékenységet szabályozó, a REACH 
betűszóval jelölt EU reform és előírás 2007 júniusában lépett életbe. A 
REACH betűszót a szabályozás angol címének kezdőbetűiből alakították 
ki. (Magyar cím: Vegyianyagok regisztrálása, osztályozása, értékelése, 
engedélyezése és tiltása). 
 
2008 decemberétől valamennyi vegyszer bejelentési és engedélyezési 
kötelezettség alá esik. 
 
A rendelkezés célja az emberi egészség fokozottabb védelme és a 
környezetvédelem előtérbe helyezése. 
A REACH szabályozás alapján a vegyszerek felhasználásáért a 
felelősség a vegyszerek előállítóit, továbbá azokat a gyártókat is terheli, 
akik a gyártási folyamat során vegyszereket használnak fel. 
 
A Plum A/S maga nem állít elő vegyszereket és ezért nem szükséges 
vegyszereket nyilvántartásba vétetnie. Mivel azonban termékeink 
előállítása során vegyszereket használunk fel, ezért mindig 
megbizonyosodunk róla, hogy szállítóink regisztráltatják-e termékeiket, 
illetőleg, hogy eleget tesznek-e az előírásoknak. A Plum A/S, mint a 
felhasználói lánc egy tagja, köteles a másodlagos felhasználók, 
(downstream user, DU), iránt támasztott követelményeknek eleget tenni. 
 
A Plum A/S különböző olyan termékeket állít elő, mint pl. a szemöblítő és 
a bőrvédő anyagok, amelyek különböző összetételű vegyszereket 
tartalmaznak, és amelyekre a REACH Szabályozáson belül eltérő 
szabályozások vonatkoznak. 
 
Az alábbiakban a REACH Szabályozás szerinti csoportok szerint 
ismertetjük a különböző termékeket: 
 
Tisztító- és fert őtlenít őszerek 
 
Az Assoren  tisztítószer és a Wipes  kéztörlőkendő a Szabályozás 
tisztítószerekre vonatkozó részének hatálya alá esik, a 



fertőtlenítőszerekre pedig a féreg- és kártevőirtókra vonatkozó Előírás 
érvényes. 
 
Ezeket a termékeket a dán Munkavédelmi Szolgálat Adatbankja 
nyilvántartja, ezek 2nyilvántartási számmal rendelkeznek és „veszélyes 
anyag” jelzésűek. 
 
A termékek Biztonsági Adatlapjai megfelelnek a Szállítói Nyilatkozatban 
foglalt követelményeknek és honlapunkról, (www.plum.hu, www.plum.dk) 
letölthetőek, vagy az info@plum.hu e-mail címen megrendelhetőek. 
 
A tisztítószerek gyártásához felhasznált vegyszerek a REACH 
szabályozás hatálya alá esnek, a fertőtlenítőszerek előállításához 
felhasznált vegyszerekre azonban a REACH szabályozás nem 
vonatkozik. 
 
A Szemöblít ő Termékek 
 
A szemöblítő termékekre az orvosi felszerelésekre vonatkozó előírások 
érvényesek és ezért a megfelelő CE megjelöléssel kell rendelkezniük. 
A gyógyászati termékek előállításához felhasznált vegyszerek azonban 
nem esnek a REACH szabályozás hatálya alá. 
 
Bőrvédelmi Termékek 
 
Bőrvédelmi termékeink kozmetikai termékek és mint ilyenekre, a 
kozmetikai termékekre vonatkozó Szabályozásban található előírások 
érvényesek. Ez azt jelenti, hogy minden egyes termék esetén 
kockázatértékelést kell végezni, és kockázatkezelési intézkedéseket kell 
kidolgozni. 
 
A kozmetikai szerek gyártásához használt vegyszerek mentesülnek a 
REACH szabályozás egészségügyi vonatkozásai alól,(mivel a 
kockázatelemzés ezt elvégzi), ez azonban nem vonatkozik a 
környezetvédelmi szektorra. 
 
1Az Európai Parlament és a Szövetségi Közlöny (EC) Nr. 1907/2005 
2Termékregisztrációs szám 
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