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Kohler Co. Supplier Reach/RoHS Requirements 
 
Kohler Co. Aviso aos Fornecedores / Requisitos de Restrição de Certas Substâncias Perigosas 
(RoHS) 
 
A Kohler Co. e cada um de seus associados tem a missão de contribuir para oferecer o mais alto 
nível de segurança e “Gracious Living” para todos aqueles que entram em contato com nossos 
produtos e serviços. Nós consideramos os nossos fornecedores como sendo uma parte 
essencial do nosso negócio e consequentemente esses fornecedores têm um papel 
importantíssimo no cumprimento da nossa Missão.   
 
Muitos produtos podem conter diversas substâncias químicas, algumas das quais oferecem 
perigos à saúde humana e ao meio ambiente. Para mitigar os riscos provenientes dessas 
substâncias químicas, as agências reguladoras adotaram leis que regulamentam essas 
substâncias químicas e restringem o conteúdo composto por materiais perigosos em produtos 
acabados e durante o processo de fabricação. Tais leis incluem a “TSCA” (Lei de Controle às 
Substâncias Tóxicas) dos Estados Unidos, a “RoHS” (Diretiva de Restrição de Certas Substâncias 
Perigosas) da União Européia e a “REACH” (Norma de Registro, Avaliação, Autorização e Restrição 
de Produtos Químicos). A TSCA, a RoHS e a REACH são revisadas e atualizadas de tempos em 
tempos (coletivamente, podendo ser revisadas e atualizadas, conhecidas por “Leis das 
Substâncias Químicas”), e o propósito desta certificação é assegurar que a Kohler Co. está 
atuando em conformidade com essas “Leis das Substâncias Químicas”. 
 
O Fornecedor então, por meio desta, certifica que todas as peças, componentes, produtos, 
materiais ou quaisquer outros itens (os “Produtos”) fornecidos pelo Fornecedor à Kohler Co. 
estão em completa conformidade com os requisitos, restrições, limitações e provisões das “Leis 
das Substâncias Químicas”, incluindo a lista de “SVHC” (Substâncias Consideradas de Grande 
Preocupação) da “REACH”, bem como quaisquer outras regulamentações ou diretrizes vigentes 
na ocasião do fornecimento de tais Produtos à Kohler Co. O Fornecedor entende que essa 
certificação se aplica à mudanças e revisões das leis cabíveis e concorda que quaisquer 
produtos fornecidos dentro de um prazo de 6 (seis) meses anteriores a data efetiva de 
quaisquer requisitos revisados, novos ou adicionais relacionados às “Leis dos Produtos 
Químicos” estarão em conformidade com tais requisitos, sempre que aplicáveis, de modo que 
a Kohler Co. possa assegurar que todos os seus produtos se encontrem em conformidade na 
data em que tais obrigações entrarem em vigor.  Além disso, a Kohler Co. não pode adquirir 
componentes que contenham Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio (ODS) (Disponível 
no endereço: http://www.unep.ch/Ozone/index.shtml).  
 
O Fornecedor deve assegurar que os componentes adquiridos de terceiros e em seguida 
fornecidos à Kohler Co. estejam em conformidade com esses requisitos de especificação. Se o 
Fornecedor depender de informações fornecidas por terceiros para determinar essa 
conformidade, o Fornecedor deve manter sob sua posse documentos tais quais as Declarações 
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de Conteúdo Material para os componentes fornecidos para que o Fornecedor determine sua 
conformidade e atenda a esta especificação. 
 
A Kohler Co. pode solicitar testes de confirmação para certificar-se de que os componentes do 
Fornecedor estejam atendendo aos requisitos desta especificação. A Kohler Co. pode também 
executar testes independentes de auditoria, sem aviso prévio, para verificar se o Fornecedor está 
atendendo a todos os requisitos e em conformidade com as leis. O Fornecedor ficará responsável 
por quaisquer danos que ocorram devido à não conformidade do Fornecedor em relação à esta 
especificação (Incluindo, mas não limitado à responsabilidade civil e criminal, prejuízos, multas, 
taxas, custos e gastos diversos.)  
 
 


