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Publicerat: 2018-01-26

Frame EKM / EKE / Silence High for exterior doors. Karmar och trösklar till
ytterdörr Silence Basic/High: Advance-line; clever-line.

Version

2

i

Leverantör

BVB ID

JELD-WEN Sverige AB

i

53636

i

BSAB-kod

i

Visa
NSC.2 - Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d

BK04

i

Visa
04001 Ytterdörrar
Nej

Kemisk produkt

Utomhus

Användningsområde

Artiklar (1 st)
Visa
Artikelnummer

Artikelnamn

GTIN

EAN

RSK-nummer

Frame EKM / EKE / Silence High for exterior
9200

doors. Karmar och trösklar till ytterdörr Silence
Basic/High: Advance-line; clever-line.

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (5 st)

i

Visa

Intyg om ämnesinnehåll
2017-03-31
181.24 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk
2017-03-31
299.83 kB

Byggvarudeklaration
2017-08-24
145.33 kB

Deklaration av delkomponent
2017-08-24
156.97 kB

Emissionsrapport/Certifikat
2017-08-24
284.08 kB
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Innehåll
Förklaring av tabellen

i

− Visa information
Komponent

Mängd

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Ämne

Mängd

CAS

Massivträ

<84%

Övrigt, naturmaterial

Galvaniserat stål (Förzinkat)

<8%

Övrigt, metaller

Aluminium alloy, EN AW6063

<5%

7429-90-5

EPDM

<2

Övrigt, polymer

Färg/Lack

<1%

Övrigt, kemikalier

Bedömning

Totalt

H-angivelse / Listning

Egenklassificering

Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll
Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier
1. Ingående material och råvaror
≥50 % förnybara råvaror
Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas
2. Tillverkning av varan
Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.
3. Emballage
Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.
4. Bruksskedet
Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske men förväntas vara begränsad p.g.a begränsad kontaktyta med vatten. Ex
stolpar, räcken och galler m.m.
5. Avfall och rivning
Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.
6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).
Uppgifter finns om emissionshastighet för de fem högsta topparna av VOC
Uppfyller krav för accepteras för emissioner till innemiljö.
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Uppfyller även krav för - OBS arbete pågår

3.0

Ind 13

GULD (Publik innehållsredovisning motsvarande
e-bvd finns)

Ind 14

GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen
eller riskminskningsämnen över
klassificeringsgränser)

2.1 / 2.2

Ind 14

GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15

GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)
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