Komplettering av säkerhetsdatablad för
registrering i BASTA-systemet
BASTA-systemet är ett egendeklarationssystem. Produkter som registreras i BASTAsystemet får inte innehålla ämnen med egenskaper enligt avtalade egenskapskriterier, i halter
överstigande angivna haltgränser. Dessutom ska Leverantören uppfylla ett antal avtalsvillkor
för att få registrera produkter i systemet.
Som underlag för registreringen i BASTA-systemet kan ett säkerhetsdatablad, upprättat enligt
ECHAs Guidance on the compilation of safety data sheets (version 1.0, september 2011),
godtas för kemiska produkter med nedanstående försäkran som komplement.
Vårt företag tillverkar kemiska produkter som ingår i eller utgör produkter för
registrering i BASTA-systemet
Vi har tagit del av BASTA-systemets avtalsvillkor och egenskapskriterier och intygar
att nedan angivna produkten, enligt vår kännedom klarar följande krav:



I den händelse vår produkt innehåller något av följande legalt reglerade alternativ:
Ämnen

Halter

Legala referenser

bly (Pb)
(rena ämnen eller
föreningar)
kvicksilver (Hg)
(rena ämnen eller
föreningar)
kadmium (Cd)
(rena ämnen eller
föreningar)
hormonstörare
(ämnen som får

är dessa i halter under
0,1 vikts- %

Förordning (1998:944) om förbud mm i vissa
fall i samband med hantering, införsel och
utförsel av kemiska produkter
Förordning (1998:944) om förbud mm i vissa
fall i samband med hantering, införsel och
utförsel av kemiska produkter
1907/2006/EG REACH Bilaga XVII förbud
och undantag

är dessa i halter nära
noll eller åtminstone
under 2,5 mg per kg
är dessa i halter under
0,01 vikts-%
är dessa i halter under
0,1 vikts- %

1907/2006/EG REACH artikel 57

helhetsbedömningen Cat
1 eller Cat 2 i EU:s EDS
Database1)



Att alla ämnen som inte är redovisade är kända och saknar egenskaper som faller
för egenskapskriterierna för BASTA
BETA
(sätt ett kryss i det alternativ som produkten uppfyller)

.



Vid en BASTA-revision hos vår kund, med hänsyn taget till villkoren för sekretess i §7 i avtalsvillkoren, kommer vi att medverka till att revisorn får tillgång till
den dokumentation som styrker trovärdigheten i denna försäkran.
Detta intyg avser våra produkter:

Ort och datum
Företag
Namnunderskrift
Namnförtydligande

1

EU:s EDS Database kan laddas ner på http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm.
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