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A Kohler Co., bem como cada um de seus associados, tem a missão de contribuir para um nível 
mais elevado de qualidade de vida para aqueles que são tocados pelos nossos produtos e 
serviços. Nossos fornecedores são considerados uma parte integrante do nosso negócio e são, 
portanto, um importante elo para a realização da nossa missão. Como consequência disso e 
conforme declarado na Seção 11.0 do Manual de qualidade para fornecedores globais da Kohler, 
é imperativo que todos os materiais adquiridos atendam às atuais restrições governamentais  
e de segurança para materiais restritos, tóxicos e perigosos. Os materiais perigosos (como os 
materiais radioativos Classe 7) são artigos ou substâncias que podem representar um risco 
excessivo à saúde, à segurança, de propriedade ou ambiental.  
 
O objetivo desta carta é informar a respeito das exigências mínimas de aderência aos nossos 
requisitos de materiais perigosos quanto à de radiação:  
 
De modo a prevenir contaminação radioativa nos processos e produtos da Kohler Co., nenhuma 
matéria prima e componente recebidos pode emitir radiação ionizante a níveis acima de 
0,05 mrem/hr (0.5 uSv/hr) além dos níveis normais no local da produção. 

 
Certifique-se de que todas as matérias primas e componentes fornecidos à Kohler Co. atendam a 
este requisito. 
 
Caso seja constatado que alguma matéria prima ou componente fornecido à Kohler Co. não 
atende este requisito hábil, você será responsabilizado, no mínimo, pelo descarte adequado  
e por fornecer à Kohler um produto substituto não perigoso às suas custas.  
 
Fases da escala radioativa:  
 
Nível básico: notificação do fornecedor e conclusão da declaração de cumprimento para radiação.  
A declaração deve incluir o nível mínimo aceitável de especificação radioativa e a concordância de que 
todos os custos associados à manipulação, ao armazenamento e ao descarte de materiais não conformes 
são de responsabilidade do fornecedor.  
 
Nível 1 (primeiro recebimento confirmado de material altamente radioativo pela Kohler Co): 
Notificação por escrito da Kohler Co para o fornecedor exigindo, no mínimo, um ano de documentos 
(resultados de testes) de auto-certificação a serem incluídos em todos os fornecimentos para a Kohler.  
Se o período de tempo definido for concluído com sucesso sem nenhuma ocorrência confirmada, o 
fornecedor retorna ao Nível básico.  
 
Nível 2 (segundo recebimento confirmado de material altamente radioativo pela Kohler Co): 
Notificação por escrito da Kohler Co para o fornecedor exigindo, no mínimo, um ano de certificação de 
embarque de terceiros de uma fonte qualificada pela Kohler, por conta do fornecedor. Se o período de 
tempo definido for concluído com sucesso sem nenhuma ocorrência confirmada, o fornecedor retorna ao 
Nível 1.  
 
Nível 3 (terceiro recebimento confirmado de material altamente radioativo pela Kohler Co – 
progressivamente a partir do Nível 2): O fornecedor será colocado em restrição comercial (globalmente)  
e terá início um esforço de reaprovisionamento. Uma vez que uma fonte alternativa seja aprovada e esteja 
em operação, o fornecedor estará impedido de realizar negócios com a Kohler Co. por um período total de, 
no mínimo, 3 anos. Um esforço rigoroso de requalificação deverá ser envidado para que a realização de 
negócios com o fornecedor totalmente impedido seja reconsiderada após um período de 3 anos. 
 
A Kohler reserva o direito de terminar imediatamente nossa relação comercial caso algum 
material contaminado seja fornecido a qualquer momento, sem importar os níveis de escala 
supracitados.  
 


