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REACH informationsblad / REACH information sheet 
 
Leverantör / Supplier: 

Företagsnamn / Company name: Rutab AB 

Adress: Lerbacksgatan 2 
571 38 Nässjö 
Sweden 

Kontaktperson / Contact person: Per Liljegren 
order@rutab.se 
+46 380 55 50 50 

 
Produkt(er) Produktserie / Product(s) Product range: 

Kabelförskruvningar samt tillbehör inom 
kabelförskruvningar tillverkade i förnicklad 
mässing innehållande bly i en koncentration av 
mer än 0,1 viktprocent. 

Cable Glands and accessories within the cable 
glands range that are manufactured in Nickel-
plated Brass containing Lead at a concentration of 
more than 0,1 % w/w. 

 
Information av ämnen / Information about substances: 
Specifikation av ämnen som finns upptagna på kanditatförteckningen och som finns i en koncentration 
överstigande 0,1 viktprocent på komponentnivå i varan. 
Specification of substances published in the Candidate List and in a concentration of more than 0,1 % 
w/w at component level in the article. 

Ämne / 
Substance 

CAS nummer / 
CAS number  

EG nummer / 
EG number 

Viktprocent / 
weight percent 

Kommentar / Comments 

Bly / Lead 7439-92-1 231-100-4 <4% Undantag 6c up till 4 viktprocent i en 
kopparlegering / Exemption 6c up to 
4% w/w in a copper alloy 

 

Utgåva av kandidatförteckning: / Candidate list issue: 2022-01-17 

 
 

Miljö- och hälsorisker Environment and health issues: 
Bly 
Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och 
påverka förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt 
känsliga. Hälsorisker med varorna uppstår dock främst om 
någon suger på eller skulle råka svälja varorna. 
 
Förekomst av bly 
Bly används till exempel i bilbatterier, fiskesänken, 
ammunition och i lödpunkter i elektronik. Det kan också 
blandas med andra metaller för att underlätta tillverkningen av 
delar där formen är viktig, till exempel i nycklar och 
vattenkranar. I plast kan blyföreningar användas för att göra 
den hållbarare och ge färg. Blyföreningar i olika kulörer kan 
också användas i målarfärger. 
 
Bly får inte finnas i vissa varor 
Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa 
varor. Bly är förbjudet i bensin, målarfärg, leksaker, elektriska 
produkter och smycken. Det är också, sedan juni 2016, 
förbjudet i alla varor som barn kan stoppa i munnen. Det är 
också förbjudet med bly i hagel för jakt i våtmarksområden 
och för sportskytte, till exempel för lerduveskytte. 

Lead 
Lead is a toxic substance that can damage the nervous 
system and affect the ability to learn. Developing 
embryos/foetuses and children are particularly sensitive. 
However, health risks associated with articles mainly arise if 
someone sucks on the article or happens to swallow it. 
 
Presence of lead 
Lead is used, for example, in car batteries, fishing weights, 
ammunition and in solder points in electronics. Lead can also 
be mixed with other metals to facilitate the manufacture of 
parts where the shape is important, for example, in keys and 
water taps. In plastic, lead compounds can be used to make it 
more durable and add colour. Different colour lead 
compounds can also be used in paints. 
 
Lead may not be present in certain articles 
Lead is a very toxic substance that is prohibited in some 
articles. Lead is prohibited in gasoline, paint, toys, electrical 
products and jewellery. As of June 2016, it is also forbidden in 
all articles that children can put in their mouths. Lead is also 
forbidden in shot for hunting in wetland areas and for sport 
shooting, for example, clay pigeon shooting. 
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