
Hempel biedt betere 
veiligheidsinformatie 
Als één van de eersten in zijn 
branche is Hempel klaar om 
Safe Use of Mixtures Information 
(SUMI’s) te introduceren voor 
alle producten. Met deze nieuwe 
informatie, gecombineerd met 
product- en veiligheidsbladen, kunt 
u het veiligste proces bepalen  
voor uw coatingapplicatie.



Wat is een SUMI? 
SUMI betekent ‘Safe Use of Mixtures 
Information’. Meer feiten en cijfers dan in een 
veiligheidsinformatieblad (VIB) verzameld op 
één pagina, zoals: 

Waarom worden SUMI’s geïntroduceerd?
SUMI’s zijn onderdeel van de Europese 
REACH-vereisten voor communicatie over 
veilig productgebruik. REACH eist dat 
veiligheidsinformatie over stoffen aan de 
hele toeleveringsketen wordt verstrekt. 
Daarom hebben we een procedure ingevoerd: 
grondstofleveranciers sturen ons uitgebreide 
VIB’s met blootstellingsscenario’s en wij 
verwerken die informatie in onze SUMI’s.

Dit initiatief verbetert:

Zorg dat u weet wat SUMI’s voor u kunnen doen!

Sommige producten hebben meerdere SUMI’s, 
tot 8 per product. Een SUMI is kort, nauwkeurig 
en afgestemd op elke gebruikssituatie (met bijv. 
aanbevelingen over ventilatie en PBM).

Wat moet ik doen als een SUMI van 
Hempel niets zegt over mijn toepassing?
Als klant bent u verantwoordelijk voor een 
veilig gebruik op uw locatie en bent u in de 
beste positie om uw eigen risicobeoordeling 
te maken. Neem bij twijfel contact op via 
hempel@hempel.com

Voor wie zijn SUMI’s bedoeld?
SUMI’s zijn alleen voor industrieel en 
professioneel gebruik. Ze helpen om 
risicobeoordelingen op te stellen en zorgen 
voor zo volledig mogelijke informatie 
om een beslissing te nemen over veilig 
coatinggebruik op bepaalde locaties, 
rekening houdend met hoe vaak per jaar het 
product wordt gebruikt, voor hoeveel uur per 
dag en de beschikbare PBM.

Waar zijn SUMI’s verplicht?
SUMI’s zijn verplicht in de EU.

Wanneer worden SUMI’s in gebruik 
genomen?
De lancering voor de marine- en 
protectivesector is gepland voor het  
3e kwartaal van 2019.

• applicatiemethode (spuit, kwast, rol)
• binnen-/buitengebruik
•  ventilatie eisen
• eisen aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM), 
zoals chemicaliënbestendige 
handschoenen en 
ademhalingsmaskers

• gebruiksduur
• de communicatie (in de 

bestaande VIB’s staat niets over 
risicobeperkende maatregelen)

• de informatie (de beste 
omstandigheden voor een veilig 
gebruik)

• de indeling (SUMI’s hebben een 
gebruiksvriendelijk ontwerp met 
duidelijke pictogrammen)

SUMI: belangrijke informatie voor klanten


