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Version

Leverantör

BVB ID

BSAB-kod (1 st) Visa !

BK04 (1 st) Visa !

Användningsområde

Dokument (3 st) Visa !

Plastgolv

M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror i hus

03104 Plastgolv

Innehåll

Publicerat: 2015-07-03

PURLINE eco rolls, PURLINE Elements Planks, Purline Acoustic

4

Windmöller Flooring Products WFP GMBH

51239

Inomhus/Utomhus

Byggvarudeklaration

2015-07-03

178.21 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-07-03

371.29 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2015-07-03

683.51 kB

Ämne Komponent Mängd CAS R-fras H-angivelse
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Bedömning  Totalt  Innehåll

Polyuretan skum 50-70% 9009-54-5

Kalciumkarbonat,

Kalkstenmjöl
20-50% 1317-65-3

Aluminiumhydroxid <5% 21645-51-2

Polyetylentereftalat (PET) <1% 25038-59-9

Papper <1% Övrigt

glasfiber <1%
Övrigt,

mineralbaserat
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Uppfyller även krav för

Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive

egenskapskriterium

Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på innehåll

1. Ingående material och råvaror

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

>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 redovisas om restprodukter (mängd samt andel som material- respektive energiåtervinns)

3. Transporter och emballage

Uppgifter redovisas om transporter (transportslag samt andel)

Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.

Uppgifter redovisas om emballage

4. Bruksskedet

Produktens livslängd är under 25 år

5. Avfall och rivning

Uppgifter saknas om demontering / isärtagning. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

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 emissionshastighet för de fem högsta topparna av VOC

Formaldehydhalt <0,05 mg/m3.

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

