Branschstanddard enligt

BYGGVARUD
DEKLAR
RATION BVD
B
3
enligt Kretslopp
psrådets riktlinjer majj 2007

1 Grund
ddata
Produktide
entifikation
Varunamn
ADAPTER a
Ny deklar
aration
Ändrad ddeklaration

Dok
kument-ID AD
DAPTER_BV
VD3_SE
Varugrupp
Tillb
behör Luftdoon

Artik
kel-nr/ID-begrrepp
Takd
don

Vid ändrad dek
klaration
Är varan
v
förändraad?
Ändrin
ngen avser Up
ppdaterat färrginnehållet
Nej
N
Jaa
Ändrad
d vara identifieras genom Liten boksta
av

Upprättad/änndrad den 2013-06-19/2014-03-28

Kontro
ollerad utan än
ndring den

Övriga upplyysningar: ADA
APTER anvä
änds för unde
ertaksanpass
sning och finns i ca 25 ol ika varianterr för olika
taksystem. Detta är en genomsnittsb
g
beräkning fö r tillbehöret ADAPTER
A

2 Levera
antörsuppgifter
Företagsnam
mn Swegon AB
A
Adress

Organisatio
onsnr/DUNS-nnr 556077-8
8465

Industriga
atan 5
SE-273 35
3 Tomelilla

Kontaktperson Produktc
tchef
Telefon 04
417-19800

Webbplats: w
www.swegon
n.com

E-post

Har företagett miljöledninggssystem?
Företaget är certifierat enliigt

tomelillasuppoort@swegon.se

Ja
ISO 9000

ISO 14000

Nej

Annat

Om ”annnat”, specificerra:

Övriga upplyysningar:

3 Varuin
nformatio
on
Land för slutttillverkning Sverige
Användningssområde

Om land ej kaan anges, angee orsak

Komfortventtilation

Finns säkerhhetsdatablad föör varan?
Ange enligt kkemikalieinsppektionens reg
gelverk:

Ej relevant

Kriterier saknas
s

Ja

Nej

Ej relevant

Klassificering
g
Märkning

Är varan regiistrerad i BAS
STA?
Är varan milj
ljömärkt?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ”ja”, specifficera:

Finns miljöddeklaration typp III för varan??
Övriga upplyysningar:

4 Innehå
åll

(För att lägga till
t ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna
a radens vita kom
mmentarsruta eller
e
kopiera en
rad med tomm
ma textrutor och klistra in den. Se
S vidare i anvissningarna.)

Varan bestårr vid leverans av följande delar/kompone
d
enter och med
d angivna kem
miska sammanssättning:
Ingående m
material/
Komponen
nter
Kassetplåt m
med styrplåt
Pulverfärg A
Axalta, Alesta
a
EP4000-913
36627

Ingåe
ende ämnen
n
Kallvalsad stålplå
åt

Vikt
% alt g
95%

EG-nr/ CA
AS-nr
(alt legeriing)
EN10130 Fe Po
1Am

5%

Uppgifter i grönmarkkerade fält är
ä krav enliigt Kretslopp
ppsrådets rik
ktlinjer.

K
Klassificcering

Kommentar
K

E
EG1272/
22008

Andel
A
av
totalvikt

1

2 st popnitar

Polyester resin
andel 32%

1,6%

Andel av
pulverfärg

Epoxy resin
24%

1,2%

Andel av
pulverfärg

Övriga pigment
andel 43%

2,15%

Andel av
pulverfärg

Bensen tetracarbon
syra, andel 1%

0,05%

Aluminium

0%

andel

CAS 54553-91-2 EC
259-226-5

Andel av
pulverfärg

Övriga upplysningar:
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda
varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.
Ingående material /
Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassificering

Kommentar

Övriga upplysningar:

5 Produktionsskedet
Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:
1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden
(emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.
2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.
3) Annan avgränsning. Ange vad: För vidare information hänvisas till tillverkningsenhetens totala
miljöpåverkan mätt som millipoints enligt Eco Indicator 99
Redovisningen avser enhet av varan

Redovisad vara

Varans varugrupp

Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan
Råvara/insatsvara
Mängd och enhet

Ej relevant
Kommentar

Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan
Materialslag
Mängd och enhet

Ej relevant
Kommentar

Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar
Energislag
Mängd och enhet

Ej relevant
Kommentar

Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar
Transportslag
Andel %

Ej relevant
Kommentar

Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller
dess delar
Emissionsslag
Mängd och enhet

Varans
tillverkningsenhet

Ej relevant
Kommentar

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar

Restprodukt

Finns datanoggrannheten för
tillverkningsdata beskriven?

Avfallskod

Mängd

Ja

Ej relevant
Andel som återvinns
Materialåter- Energiåtervinns %
vinns %

Nej

Kommentar

Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara
Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Är leverantören ansluten till REPA?

Ej relevant

Ja

Nej

Övriga upplysningar:

7 Byggskedet
Ställer varan särskilda krav vid lagring?
Ställer varan särskilda krav på omgivande
byggvaror?

Ej relevant
Ej relevant

Ja
Ja

Nej
Nej

Om ”ja”, specificera:
Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

8 Bruksskedet
Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:
a) Referenslivslängden
uppskattas vara cirka

5 år

b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet

10 år

15 år

25 år

>50

Kommentar

år
år

Övriga upplysningar: Referenslivslängd gäller under ”normal drift” enligt vid leveranstillfället gällande
produktblad.

9 Rivning
Är varan förberedd för demontering
(isärtagning)?
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av
hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Ja

Nej

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
se övriga upplysn.
Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar: Kan enkelt demonteras och endast popnitar separeras från ADAPTER plåt

10 Avfallshantering
Är återanvändning möjlig för hela eller delar
av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller
delar av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
95% stålplåt

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar
av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller
energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Ange avfallskod för den levererade varan 95% Järn och stål 17 04 05, 5% plaster 17 02 03/övrigt avfall 16 01 99
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?
Ja
Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed
får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.
Ange avfallskod för den inbyggda varan
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Övriga upplysningar:

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad
med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:
Mängd [µg/m2h] alt [mg/m3h]
Typ av emission
4 veckor

Ej relevant
Enhet

Mätmetod:

Enhet

Mätmetod

Kan varan ge upphov till elektriska fält?
Värde

Ej relevant

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Värde

Mätmetod

Kommentar

26 veckor

Kan varan ge upphov till eget buller?
Värde

Varan avger inga emissioner

Ej relevant
Enhet

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Mätmetod

Övriga upplysningar:

Hänvisningar
Bilagor

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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