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Turvaamme yrityksesi menestyksen 
kemikaalimarkkinoilla!



REACH-asetus koskee yritystäsi, jos se valmistaa EU-alueella kemiallisia aineita tai tuo aineita Euroopan ulkopuolelta sel-
laisenaan, seoksessa tai esineessä. Chementors auttaa yritystäsi selviytymään REACH:in asettamista haasteista helposti 
ja sujuvasti. Toiveesi mukaan hoidamme koko prosessin alusta loppuun tai vain tarvitsemasi osat. Keskity omaan kan-
nattavaan liiketoimintaasi ja jätä kaikki REACH-rekisteröintiin liittyvät kysymykset avaimet käteen -periaatteella meidän 
hoidettavaksemme.

REACH-asioissa sinua palvelee
Jan Nylund | puh. 040-747 3393 | jan.nylund@chementors.eu
Kenneth Bergroth | puh. 050-559 5596 | kenneth.bergroth@chementors.eu

Toimintamme laadun ja osaamisemme korkean tason osoittavat yrityksellemme myönnetyt jäsenyydet alan johtavissa organisaatioissa. REACHReady tuo 
Matchmaker-ohjelmassaan yhteen palveluja tarvitsevat asiakkaat ja osaavimmat asiantuntijat. Only Representative Organisation (ORO) varmistaa palve-
luntarjoajan ammatillisen osaamisen ja konsulttiyrityksen mahdollisuuden toimittaa EU:n alueelle pyrkivälle yritykselle tarvitsemansa apua ja edustusta 
Euroopan Unionissa.

2. Onko aine jo rekisteröity?
 

Selvitämme Euroopan Kemikaalivirastosta (ECHA), onko aineesta 
jo tehty rekisteröinti ja kuka sen on tehnyt. Jollei rekisteröintejä 
löydy, aineelle on saatettu kuitenkin muodostaa jo tietojenvaihto-
foorumi (SIEF), joka suunnittelee rekisteröintiä. Jollei ole SIEF:iä tai 
muita rekisteröijiä, pitää rekisteröinti tehdä kokonaan itse. 

5. Onko rekisteröinti jo hyväksytty?
Pidämme yhteyttä ECHA:aan ja huolehdimme tarvittavista aineis-
ton korjauksista ja täydennyksistä. Pidämme yrityksesi aina ajan 
tasalla prosessin eri vaiheissa. Kun rekisteröinti on hyväksytty, 
saat kemikaalillesi ECHA:lta rekisteröintinumeron.

6. Rekisteröinnin jälkeen – mitä vielä?
 

Yrityksesi on ylläpidettävä rekisteröintitietoja. Autamme tarvit-
taessa sinua täydentämään tietoja.

4. Kuinka aineisto toimitetaan ECHA:lle?
Laadimme teknisen asiakirja-aineiston IUCLID-ohjelmistolla ja
toimitamme sen REACH-IT-portaalin kautta ECHA:lle, jossa aineis-
to tarkistetaan.

3. Mistä aineisto rekisteröintiin?
Jos aine on jo rekisteröity, neuvottelemme päärekisteröijän 
kanssa tietojenvaihdosta, sekä selvitämme tietojen käyttöluvan 
hinnan. Lupa antaa oikeuden viitata olemassa olevaan rekiste-
röintiaineistoon. Jollei aineelle ole muita rekisteröijiä, autamme 
aineiston kokoamisessa.

1. Mikä aine on kyseessä?
Rekisteröitävästä aineesta pitää esittää riittävä analyyttinen infor-
maatio aineen tunnistamiseksi. Jos aineesta ei ole kaikkia tarvit-
tavia fysikaalisia ja kemiallisia tietoja olemassa, järjestämme tes-
tauksen puolestasi. 

REACH 2018 voi olla haaste 
– anna meidän auttaa!



SdSArea automatisoi käyttöturvallisuustiedotteiden lähettämisen
Chemeter-ohjelmaan tai toiminnanohjausjärjestelmääsi voidaan liittää käyttöturvallisuustiedotteiden lähettämis- ja 
seurantaohjelma nimeltään SdSArea. Verkkopohjaisen ohjelman avulla lähetät uudet ja päivitetyt versiot tuotteittesi 
käyttöturvallisuustiedotteista automaattisesti ennalta määritellyille vastaanottajille sähköpostin avulla. Ohjelma hoitaa 
puolestasi tämän aikaa vievän ja lakisääteisesti vaaditun työvaiheen.

Käyttöturvallisuustiedotteet 
– nopeasti ja helposti

Viekö käyttöturvallisuustiedotteiden laadinta yrityksessäsi paljon aikaa ja toivoisit käyttöösi helppokäyttöistä ohjelmaa? 
Chemeter-ohjelmisto on vastaus toiveisiisi:

Tutustu palveluihimme lisää www.chementors.eu

• Chemeter laskee tuotteen/seoksen luokitukset auto-
maattisesti – lisäät vain ainesosien CAS-numeroiden avulla 
aineet ja niiden pitoisuudet (%).

• Saat CLP:n mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet lähes 
kaikilla Euroopan kielillä. EU:n ulkopuolisille maille (esim. 
Venäjä, Kiina, USA, Brasilia) voit tuottaa GHS:n mukaiset 
käyttöturvallisuustiedotteet.

• Laadit lainmukaiset käyttöturvallisuustiedotteet helposti 
ja nopeasti. Sinun ei tarvitse olla erityisasiantuntija – oh-
jelma tuntee tarvittavan lainsäädännön. Saat tarvittavan 
koulutuksen ja nopean avun asiantuntijoiltamme omalla 
kielelläsi.

Käyttöturvallisuustiedoteasioissa sinua palvelee
Kenneth Bergroth | puh. 050-559 5596 | kenneth.bergroth@chementors.eu
Kati Tuominen | puh. 045-113 0732 | kati.tuominen@chementors.eu

Voit myös laadituttaa käyttöturvallisuustiedotteet meillä Chementorsilla!



RAISIO
Smart Chemistry Park
Raisionkaari 55 | 21200 Raisio
Puh: 040-747 3393

EU:n biosidiasetus säätelee biosidituotteiden tuotantoa, markkinointia ja myyntiä. Biosidituotteille on haettava viran-
omaisilta asetuksen mukaista lupaa, jonka hakuajankohta riippuu tuotteen tehoaineiden hyväksymisaikatauluista. Me 
Chementorsissa autamme sinua monimutkaisen asetuksen tulkinnassa sekä lupien hakemisessa, mikä takaa liiketoimin-
tasi jatkuvuuden Suomessa ja muissa EU-maissa. Monien desinfiointiaineiden, esim. natriumhypokloriittia ja etanolia 
sisältävien tuotteiden, lupien hakeminen on pian ajankohtaista. Yrityksesi on mahdollista jakaa lupakustannuksia järjes-
täytymällä konsortioiksi. Autamme konsortioiden kokoamisessa, suunnittelemme valmisteperheet ja teemme lupaha-
kemukset puolestasi.

Kosmetiikkatuotteiden säädökset?
EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaan kosmeettisella tuotteella tulee olla vastuuhenkilö, joka tekee tuotteilleen kattavan 
turvallisuuden arvioinnin ennen tuotteiden markkinoille tuloa. Meiltä saat kosmetiikkatuotteillesi asetuksen mukaiset 
turvallisuusarvioinnit ja dokumentit. Tarvittaessa autamme myös maahantuontiin, pakkausmerkintöihin ja tuoteväittä-
miin liittyvissä asioissa sekä kosmeettisten valmisteiden ilmoittamisessa kosmeettisten aineiden portaaliin.

Biosidiasioissa sinua palvelee
Sari Kuosmanen
Puh. 040-438 1369
sari.kuosmanen@chementors.eu

KOKKOLA 
Korpintie 8 | 67100 Kokkola
Puh. 050-559 5596

TAMPERE
Eteläpuisto 2 C | 33200 Tampere
Puh. 045-113 0732

Kosmetiikka- ja biosidiasiantunti-
jamme Satu Salomäki (vas.) ja Sari 
Kuosmanen tarkistamassa tuottei-
den pakkausmerkintöjä.

Ollaan yhteyksissä! info@chementors.eu www.chementors.eu

Tietotaitoa biosideissa 
ja kosmetiikassa

Kosmetiikka-asioissa sinua palvelee 
Satu Salomäki
Puh. 050-300 3663 
satu.salomaki@chementors.eu


