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Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)
Visa 
Tekniskt datablad
2016-04-19
211.61 kB

Innehåll
Ämne

Komponent

Mängd

CAS

Petroleum

Bitumen

<63%

92062-05-0

Polyole n

<28%

9003-07-0

Polyole n

<28%

9002-88-4

<63%

8052-42-4

6%

1317-65-3

H-angivelse / Listning

Egenklassi cering

Polypropen (PP) synonym
viscol 660 P eller marlex HGH
050-01

Polyetylen

Bitumen

Kalciumkarbonat (krita,
limestone, kalksten)

Bedömning

Totalt

Innehåll

Eftersom produkten innehåller bitumen/asfalt har en bedömning gjorts med avseende på innehåll av PAH (klassi cerat med
H350).
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 Visa bedömning på innehåll
Producentintyg om ämnesinnehåll och halter nns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive
egenskapskriterium
Cancerframkallande kategori 1A eller 1B (H350): ≤ 0,01% av ämne/-n
Produkten innehåller inte nanomaterial

 Visa bedömning på livscykelkriterier
1. Ingående material och råvaror
Samtliga råvaror och övriga insatsvaror är redovisade "vagga till grind" enligt BVD3
>50 % ändliga råvaror med icke hållbart uttag (hållbarhetskvot > 2)
Uppgifter saknas om andel återvunnet material
2. Tillverkning av varan
Uppgifter redovisas om emissioner. För mer information se inskickade dokument.
Uppgifter redovisas om energianvändning. För mer information se inskickade dokument.
Uppgifter redovisas om restprodukter (mängd samt andel som material- respektive energiåtervinns)
3. Emballage
Uppgifter redovisas om transporter (transportslag samt andel)
Uppgifter redovisas om emballage
Uppgifter nns om land för sluttillverkning av varan.
4. Bruksskedet
Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.
5. Avfall och rivning
Varan är förberedd för demontering / isärtagning.
Återanvändning är möjlig för ≥50 % av varan.
Materialåtervinning är möjlig för ≥50 % 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).
Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Uppfyller även krav för
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