
Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen1 har vi som säljer varor, är grossister eller återförsäljare, ett 
krav på oss att informera våra kunder om vad varan de handlar innehåller. Speciellt om det finns kemiska 
substanser som kan vara skadliga i det långa eller korta loppet.
Vi på Svartzonker Sweden AB har sedan 2014 jobbat hårt för att våra gummiprodukter skall vara ftalatfria 
Sedan hösten 2016 är alla produkter vi producerat fria från ftalater.
Att vara ftalatfri innebär att de mjukgörande ftalaterna i plastisolen håller sig på en lägre nivå än 0,1% av 
volymen.
Vi har jobbat med våra producenter för att ta fram en plastisol som håller sig under 
REACH 2, 3 nivån för ämnen på Kandidatlistan. 

Även om produkterna håller sig under den tillåtna nivån så förkommer dessa ämnen i produkterna. 
Kemiska ämnen reagerar olika i kontakt med oss människor. Vissa ämnen lagras i kroppen och andra 
stör vår reproduktion, det är därför som denna lagstiftning har kommit till. Vi är skyldiga att informera 
alla som handlar våra produkter vad dessa innehåller och var de kan hitta information om dessa kemiska 
ämnens konsekvenser.

Alla ämnen på Kandidatlistan4 har konsekvenser för oss människor och på länken kan du hitta dem.

För att kunna upplysa våra kunder har vi på alla våra förpackningar satt ett pictogram5 på varan om 
innehållets konsekvenser. Bland annat har vi pictogrammet ”Not A Toy” av anledningen att just ftalater 
och barn inte är en bra kombination. Ifall du som återförsäljare väljer att packa upp dessa beten ligger det 
i ditt ansvar att märka de platser som beten utan förpackning finns.

För att du som återförsäljare skall kunna ha all information om våra produkter har vi samlat den informa-
tionen här.
Det finns nedladdningsbara dokument om innehållstester av den plastisolen som vi använder oss av vid 
tillverkning.
Vi har även lagt det dokument som kemikalieinspektionen6 har satt samman med information om våra 
skyldigheter gentemot våra kunder och hur vi kan tänka. Som återförsäljare har du skyldighet att infor-
mera dina kunder om detta och i dokumentet från Kemikalieinspektionen finns lite tips.
Du kan även själv vända dig till dem7, de är väldigt hjälpsamma.

Har du frågor eller funderingar till oss kan du maila till info@svartzonkersweden.com så svarar vi eller 
hänvisar dit du kan få svar.

1 https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/kort-om-reach
2 https://www.echa.europa.eu/sv/support/qas-support/browse
3 Reach är namnet på den kemikalielagstiftning som trädde i kraft i hela EU år 2007. I Reach finns bland annat 
regler om vad du som företagare har för ansvar och skyldigheter rörande dina produkter och din verksamhet. Det 
kan handla om att registrera importerade eller tillverkade ämnen, föra vidare information i distributionskedjan eller 
tillämpa riskhanteringsåtgärder som anges i säkerhetsdatablad eller exponeringsscenarier. Reglerna gäller dig som 
tillverkar, importerar, använder eller distribuerar (säljer) rena ämnen, blandningar (kemiska produkter) och varor.
4 https://www.echa.europa.eu/sv/candidate-list-table
5 https://www.kemi.se/lagar-och-regler/clp---klassificering-och-markning/markning-pa-forpackningar
6 https://www.kemi.se
7 https://www.kemi.se/foretag
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