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Dokument (5 st) Visa !

Innehåll

Emissionsrapport/Certifikat

2014-12-02

2.08 MB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-12-10

737.29 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-12-10

735.72 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-12-10

434.40 kB

Byggvarudeklaration

2015-12-10

350.57 kB

Ämne Komponent Mängd CAS R-fras H-angivelse

2-ethylhexyl diphenyl

phosphate
Flamskyddsmedel <8% 1241-94-7

Aluminiumhydroxid Flamskyddsmedel 2-3% 21645-51-2

Stannate (Sn(OH)6 2-), zinc

(1:1), (OC-6-11)-
Flamskyddsmedel <1% 12027-96-2

Trifenylfosfat Flamskyddsmedel <0,16% 115-86-6 EDC-SIN EDC-SIN

Polyvinylklorid, PVC, Ethene,

chloro-, homopolymer 30-40% 9002-86-2
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Bedömning  Totalt  Innehåll

Kalciumkarbonat (krita,

limestone, kalksten)
28-32% 1317-65-3

Dioktyltereftalat <27% 6422-86-2

Mesamoll <27% 091082-17-6

Polyetylentereftalat (PET) 2-5,5% 25038-59-9

Pigment, ospecificerade <1,2% Övrigt, kemikalier

Dioctyl adipate, DOA <1,2% 123-79-5

Epox. sojabönsolja <1% 8013-07-8

Glasfiber <1% 65997-17-3

Boric acid, zinc salt <0,6% 1332-07-6

Ca/Zn stabilisator <0,3% Övrigt, kemikalier

Kalciumstearat <0,15% 1592-23-0

Isofenylbenzotriazol <0,1% 3864-99-1

Dekandisyra, bis(2,2,6,6-

tetrametyl-4-piperidinyl )ester
<0,1% 52829-07-9

Polyetylen, PE, hög densitet

(HDPE), låg densitet (LDPE),

linjär lågdensitetspolyeten

<0,1% 9002-88-4

Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av

följande
SIN-list
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Uppfyller även krav för

Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas, vilket endast möjliggjort bedömning ner till nivå accepteras för

respektive egenskapskriterium

Hormonstörande: Produkten innehåller ett hormonstörande ämne enl. CAT3 (EDC-databasen) eller ämne som är upptaget

på SIN-list

+ Visa bedömning på innehåll

1. Ingående material och råvaror

Samtliga råvaror och övriga insatsvaror som ingår i tillverkningen av varan är redovisade "grind till grind" enligt BVD3

>50 % ändliga råvaror med icke hållbart uttag (hållbarhetskvot > 2)

Uppgifter saknas om andel återvunnet material. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

Uppgifter saknas om energianvändning. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

Uppgifter saknas om restprodukter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

3. Transporter och emballage

Uppgifter redovisas delvis om transporter. För mer information se inskickade dokument.

Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.

Uppgifter saknas om emballage. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

4. Bruksskedet

Produktens livslängd är under 25 år

5. Avfall och rivning

Varan är ej förberedd för demontering / isärtagning.

Återanvändning är ej möjlig för ≥50 % av varan.

Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥50 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Uppgifter finns om VOC

TVOC-halt <200 μg/m3.

+ Visa bedömning på livscykelkriterier
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http://www.sgbc.se/docman/certifieringssystem-1/106-bedomningskriterier-nyproducerade-byggnader/file?Itemid=157
http://www.sgbc.se/docman/certifieringssystem-1/106-bedomningskriterier-nyproducerade-byggnader/file?Itemid=157
https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2014/442-2-2-141001-mb-nyproduktion-vers-141017/file
https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2014/442-2-2-141001-mb-nyproduktion-vers-141017/file
http://www.sgbc.se/docman/breeam-se-2014/417-breeam-se-sve-130501-v3-pdf/file?Itemid=446

