
 

Overensstemmelseserklæring  
Denne overensstemmelseserklæring er gældende for alle produkter fremstillet hos Bewi Cellpack A/S  

Bewi Cellpack A/S er en ansvarlig leverandør, der forpligter sig til at levere produkter til vores kunder, der 

beskytter menneskers sundhed og vores miljø.  

Vi bekræfter hermed at vores produkter er i overensstemmelse med følgende lovgivning: 

• Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger 
for kemikalier (REACH) 

• RoHS Direktiv 2011/65/EU) og 2015/863 om begrænsning af farlige stoffer 

• Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (POP) 

• Direktiv om emballage og emballageaffald -  2018/852EU, 2004/12/EU and 94/62/EU 

• Føderal amerikansk lovgivning (TSCA) , amerikanske miljømyndigheder (EPA) 

REACH 

Som downstream bruger forpligtelser vi os til at bruge stofferne som anvist af leverandøren. Vi undersøger 

løbende, om et stof optages på kandidatlisten og godkendelsesordningen i henhold til REACH-forordning 

1907/2006. Vi undersøger desuden løbende, at vi overholder vores informationspligt i henhold til artikel 33 

i REACH. Vores produkter indeholder ikke særligt problematiske stoffer (SVHC) i en koncentration på over 

0,1 % w/w og kræver derfor ikke særlig information til vores kunder i henhold til i henhold til artikel 33. 

RoHS  
Vores produkter indeholder ikke stoffer, som er omfattet af RoHS direktivet 

POP (Persisente organiske miljøgifte) 
Vores produkter indeholder ikke POP stoffer på forbudslisten ligesom vi ikke har utilsigtet dannelse og 
udledning af POP stoffer på begrænsningslisten      

Emballagedirektivet 

Som en del af overholdelsen af direktivet kan vi oplyse, at indholdet af tungmetaller (summen af bly, 

cadmium, kviksølv og hexavalent krom) i vores produkter < 100 ppm. Vores emballage er 100% 

genanvendeligt. Brugt emballage kommer tilbage som nye papirprodukter eller genanvendes direkte. 

TSCA 

Vores produkter indeholder ikke stoffer på forbudslisten 

Opdatering 

Oplysningerne i denne erklæring er baseret på de oplysninger, vi har fået fra vores leverandører samt egne 

produktdata. Vi rekvirerer løbende den nødvendige information fra vores leverandører for at opfylde vores 

forpligtelser i henhold til denne erklæring. 

Yderligere oplysninger fås ved TECHNICAL MANAGER  Henning Brun 

henning.brun@bewi.com 
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