
Technische tabellen  T30
LAPP en het milieu

Onze producten – gebruikte grondstoffen en wetgeving

Richtlijn 2006/66/EC inzake batterijen en accu’s

WEEE richtlijn 2012/19/EU

Het gebruik van gevaarlijke substanties in producten wordt streng 
bewaakt in een internationale context via wetgeving en beperkingen. 

Alle in deze catalogus opgenomen producten voldoen aan o.a. de 
volgende wettelijke eisen:

• REACH – Verordening No 1907/2006/EC

• RoHS – Richtlijn 2011/65/EU

•  Richtlijn No 1005/2009/EC over substanties die de ozonlaag 
aantasten

REACH:
Verordening No 1907/2006/EC is een Europese verordening die staat 
voor Registratie, Evaluatie, Authorisatie en Restrictie van chemische 
stoffen (REACH). Het doel van het REACH-systeem is het beheersen van 
de risico′s van chemische stoffen, zoals de risico’s op giframpen, brand 
en explosies, gezondheidsschade bij werknemers en consumenten, en 
schade aan het milieu.

LAPP verkoopt producten die binnen REACH vallen. De volgende  
vereisten binnen de REACH-verordening zijn daarom erg van belang: 

1.   Inventariseren van substanties op de ‘Candidate List’ in een  
concentratie groter dan 0,1% ppm 

2.   Evalueren van substanties die autorisatie vereisen volgens REACH 
Annex XIV

3.  Opvolging van de lijst met beperkingen in REACH Annex XVII.

LAPP is van oudsher zeer begaan met de veiligheid van haar producten 
en het milieu. De REACH verordening wordt nauwgezet opgevolgd en we 
zorgen er voor dat onze producten geen zorgwekkende stoffen bevatten 
(SVHC), of deze te vervangen door aanvaardbare alternatieven.

Daarom houden wij de Candidate List nauwlettend in de gaten, evalueren 
wij continue onze producten en nemen wij maatregelen wanneer dit 
nodig is. Wij observeren alle registratievereisten voor materialen  

Deze richtlijn kent zijn uitwerking via nationale wetten met betrekking 
tot de registratie en recyclage van batterijen. Geen van onze producten 
bevatten batterijen en dus is deze richtlijn daar niet op van toepassing.

De WEEE richtlijn bepaalt de verwijdering en hergebruik van elektrische 
en elektronische goederen. Hieronder ziet u een lijst met producten uit 
ons gamma die onder deze richtlijn vallen samen met de relevante 
registratienummers:  

overeenkomstig REACH Annex XIV, alsook de lijst met beperkingen iin 
REACH Annex XVII.

Om de periodieke updates van de Candidate List van zorgwekkende 
grondstoffen op te volgen, bieden wij de actuele lijst aan via  
ww.lappgroup.com/rohs-reach. Heeft u vragen over specifieke substanties, 
neem dan contact op met onze REACH specialisten.

RoHS:
Richtlijn 2011/65/EU is de laatste versie van de EU richtlijn voor  
de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in  
elektrische en elektronische toestellen en vervangt de vorige richtlijn 
2002/95/EC. Richtlijn 2011/65/EU is gepubliceerd op 1 juli 2011  
en resulteerde in specifieke nationale wetten.

Het kader van de laatste versie is uitgebreid tot andere elektrische en 
elektronische toestellen (EEE). Belangrijk hierbij is dat de overeen- 
stemming met de RoHS richtlijn dient te gebeuren via een vastgelegde 
procedure. LAPP certificeert RoHS conformiteit van EEE met een  
productspecifieke cEC verklaring van conformiteit en de labelling van 
het CE symbool. Voor producten die niet binnen de scope van de  
richtlijn vallen, geeft LAPP een verklaring met de vrijstelling van deze 
conformiteitsprocedure. 

Ongeacht de omvang van de RoHS richtlijn voldoen alle LAPP producten 
aan de substantiegerelateerde eisen van de RoHS. 

NOOT: Alle informatie die wij verstrekken is geëvalueerd naar best 
vermogen. Een en ander wordt bevestigd door continue testen en 
metingen. Gezien de omvangrijkheid van onze catalogus kunnen we 
geen algemene bevestiging geven zonder melding te maken van  
uitzonderingen. Daarom kunnen we de garantie niet uitbreiden in een 
algemene context maar enkel product specifiek.

UITZONDERING: EPIC® M23 gereedschap, article 11148001  
EPIC® CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL wordt geleverd met een  
standard 3V lithium batterij (CR2025) die na gebruik kan ingeleverd 
worden bij de lokale inzamellocaties.

Volgende producten vallen onder deze categorie (op het moment dat deze catalogus gedrukt werd).

Artikelnummer Registratienummer

61801245 DE 39896667

83259601, 83259602, 83259598 DE 42488170

61813817 DE 38694244

83257106, 83257107 DE 32428305
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