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Version 

Leverantör 

BVB ID 

Kemisk produkt

Användningsområde

Artiklar (1 st)

LVT golv av hög kvalitet för butiker, restauranger, kontor, hotell och andra utrymmen med krav på slitstyrka och städbarhet. LVT
flooring of high quality for shops, restaurants, offices, hotels and other spaces with demands for durability and cleanliness.

Visa !

Visa !

Visa !

Visa !

Förhandsgranskning:

Vinyl Public

i 1

i Idé Flooring Sverige AB

i 115499

BSAB-kod i

ME - Beläggningar av laminatgolv
MFK - Beläggningar av matta eller plattor av plast och tätskikt av plastmatta

BK04 i

01211 Plastlaminat
03104 Plastgolv

Nej

Inomhus

Artikelnummer Artikelnamn GTIN EAN RSK-nummer

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st) i
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Innehåll

Förklaring av tabellen i

Byggvarudeklaration
2019-01-14
258.38 kB

Leverantörsintyg
2019-01-14
245.44 kB

Produktfaktablad
2019-01-14
2.52 MB

Emissionsrapport/Certifikat
2019-01-14
579.14 kB

Komponent/Ämne
Mängd i

produkt
CAS H-angivelse / Listning Egenklassificering

Kalciumkarbonat 76 % 471-34-1

Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-,
homopolymer

17 % 9002-86-2

Dioctyl terephthalate (bis(2-
ethylhexyl) benzene-1,4-
dicarboxylate (DOTP)

6 % 6422-86-2

Ca/Zn stabilisator 0.5 % Övrigt, kemikalier

Carbon black synonym aktivt kol,

Komponent Mängd i komponent Mängd i produkt CAS EG Legering H-angivelse Egenklassificering

−  Visa information
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Bedömning  Totalt  Innehåll

Andra certifieringar/märkningar:

C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I.
Pigment Black 7

0.5 % 1333-86-4

Polyurethane film 0.3% 32238-28-1

Verifierat leverantörsintyg 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

<50 % förnybara råvaror

Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.

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 rekommenderas för emissioner till innemiljö.

+ Visa bedömning på livscykelkriterier
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3.0

2.1 / 2.2

Ind 13 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande

finns)

Ind 14 GULD (OBS! Kontroll av emissioner krävs)

Ind 14 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt

bvd3 finns)

Ind 15 GULD (Produkten innehåller ej

utfasningsämnen)


