
     
 

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) 

REACH är en europeisk kemikalielagstiftning som syftar till att säkerställa en säker hantering 
av kemikalier. Lagstiftningen har funnits sedan 2007 och har som främsta mål att skydda 
människors hälsa och miljön från kemikaliers farliga egenskaper.       

Nordic Brass Gusum AB säljer och exporterar både kemiska produkter (tackor) och varor 
(stång, profil, mutter) definierat enligt REACH. De tackor som säljs har sitt ursprung i 
återvunnet material. De är alltså undantagna från kravet att registrera. Det finns dock 
säkerhetsdatablad för samtliga produkter som förs ut på marknaden.  

De varor som Nordic Brass Gusum AB producerar finns ingen registreringsskyldighet för. 
Varorna uppfyller i övrigt kraven enligt REACH, dvs de innehåller ej några SVHC ämnen.  

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 

RoHS är ett EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller 
och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter. RoHS började gälla inom 
Europeiska unionen den 1 juli 2006. Det ersattes den 2 januari 2013 av direktiv 2011/65/EU, 
även kallat RoHS 2.   

RoHS begränsar användningen av följande sex ämnen:  

• Kvicksilver (Hg) • Kadmium (Cd) • Bly (Pb) • Sexvärt krom (Cr6+) • Polybromerade 
bifenyler (PBB) • Polybromerade difenyletrar (PBDE)                                                                           

Den maximala koncentrationen av respektive ämne är 1 ‰ av vikten.   

Nordic Brass Gusum AB och de tillverkade mässingprodukterna berörs inte av RoHS. Dock 
innehåller vissa av de tillverkade metallegeringar bly (Pb). Detta kan indirekt påverka de 
företag som tillverkar elektroniska eller elektriska produkter. Utvecklingen går dock mot 
blyfria legeringar. Nordic Brass Gusum AB kan idag erbjuda en blyfri produkt i AquaNordic.  

Bly och andra tillsatser tillsätts i mässingen för att dämpa friktion, göra materialet mjukare, 
förbättra smörjningen samt möjliggöra bearbetning. Utan blyinnehåll, eller ersättningsmaterial 
för bly, så är materialet väldigt hårt att bearbeta och skadar verktygen. AquaNordic är ett 
blyfritt alternativ med bibehållna bearbetnings- och återvinningsegenskaper.      

Metall från konfliktområden   

Nordic Brass Gusum AB befattar sig inte med några produkter som innehåller tenn, tantal, 
wolfram eller guld från s.k. konfliktområden i Afrika och vill därför kungöra att Nordic Brass 
Gusum AB ej lagerför eller säljer sådana produkter som innefattas av kommande 
internationell och europeisk lagstiftning.     
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REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) 

REACH is a European chemicals legislation that aims to ensure the safe handling of 
chemicals. The legislation were first introduced 2007 and has as main objective to protect 
human health and the environment from chemicals hazardous properties. 

Nordic Brass Gusum AB sells and exports both chemical products (ingots) and products (bars, 
profiles, nut) defined under REACH. The bullion sold originated in recycled materials. They 
are thus exempt from the requirement to register. However, there are safety data sheets for all 
products placed on the market. 

The articles Nordic Brass Gusum AB produces has no registration obligation. Articles meet 
all other requirements of REACH, ie they do not contain any SVHC.  

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)  

RoHS is an EU directive that prohibits or restricts the use of certain heavy metals and flame 
retardants in electrical and electronic products. RoHS went into effect in the European Union 
on 1 July 2006. It was replaced 2 January 2013 by Directive 2011/65 / EU, also known as 
RoHS 2.  

RoHS limits the use of the following 6 materials: 

• Mercury (Hg) • Cadmium (Cd) • Lead (Pb) • Hexavalent chromium (Cr6 +) • 
Polybrominated biphenyls (PBB) • Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) 

The maximum concentration of each substance is 1 ‰ by weight. 

Nordic Brass Gusum AB and the brass made products are not affected by RoHS. However, 
some of the manufactured metal contains lead (Pb). This may indirectly affect the company 
that manufactures electronic and electrical products. Todays development strives towards 
lead-free alloys. Nordic Brass Gusum AB can now offer a lead-free product in AquaNordic. 

Lead and other additives are added to brass to suppress friction, making the material softer, 
improve lubrication and permit processing. Without lead content, or substitute materials for 
lead, the material is very hard to process and can damage the tools. AquaNordic is a lead-free 
alternative which maintains processing and recycling properties. 

Conflict minerals 

Nordic Brass Gusum AB does not deal with any products containing tin, tantalum, tungsten or 
gold from the so-called conflict areas in Africa and therefore wish to announce that the Nordic 
Brass Gusum AB does not stock or sell such products included in future international and 
European legislation.  
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