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Resitrix SR

Resitrix SR är ett EPDM-gummimembran för taktäckning med grå kulör för att dämpa värmealstringen på utsatta fastigheter.
Förutom den visuella skillnaden och de värmere ekterande egenskaperna är Resitrix SR ett perfekt tätskikt i kombination med
solpaneler på taket. Resitrix SR är bitumen-kompatibel och varmluftsvetsbar. Resitrix SR är applicerbar som helklistrad men
även i kombination med mekanisk infästning.

1

Version

Takcentrum Sverige AB

Leverantör

93090

BVB ID
BSAB-kod (2 st)
Visa 

JBE.1 - Vattentäta skikt av tätskiktsmatta
JS - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plast lm e d i hus

BK04 (1 st)
Visa 

01699 Tak- och väggbeklädnad övrigt
Utomhus

Användningsområde
Artiklar (1 st)
Visa 

Artikelnummer

Artikelnamn

65000678

RESTRIX SR

GTIN

EAN

RSK-nummer

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (9 st)
Visa 
Övrigt bedömningsunderlag
2016-11-28
407.89 kB

Övrigt bedömningsunderlag
2016-11-28
156.73 kB

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=83515
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Övrigt bedömningsunderlag
2016-11-28
738.54 kB

Övrigt bedömningsunderlag
2016-11-28
74.95 kB

Övrigt bedömningsunderlag
2016-11-28
407.89 kB

Byggvarudeklaration
2016-11-28
2.89 MB

Säkerhetsdatablad
2016-12-22
72.93 kB

Övrigt bedömningsunderlag
2017-02-24
119.90 kB

Övrigt bedömningsunderlag
2017-02-24
154.49 kB

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=83515
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Drift- och underhållsrelaterade dokument (5 st)
Visa 
Drift- och skötselinstruktion
2016-09-06
245.82 kB

Monteringsanvisning
2016-09-06
1.82 MB

Tekniskt datablad
2016-11-28
1.06 MB

Övriga dokument
2016-11-28
478.86 kB

Prestandadeklaration
2016-11-28
597.40 kB

Innehåll
Ämne

Komponent

Mängd

CAS

H-angivelse / Listning

Zinkoxid

0,5%

1314-13-2

H400 H410

2(3H)-Benzothiazolethione

0,5%

149-30-4

H317 H400 H410

2(3H)-Benzothiazolethione

0,1%

149-30-4

H317 H400 H410

Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av
följande

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=83515

Egenklassi cering

Riskminskningsämnen
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Bedömning

Totalt

Innehåll

Mer detaljerad information om innehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som underlag för
bedömningen. Denna information visas inte publikt.

 Visa bedömning på innehåll
Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras nns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs
”producentintyg om ämnesinnehåll och halter”.
Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5%, av enskilt ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde ≤ 2,5 %) redovisas
Miljöfarligt (410): 0,25% - 2,5% av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde)
Miljöfarligt (H413, även sammanräkning med H410, H411 och H412): ≤ 2,5% (rek), av ämne/-n redovisas

 Visa bedömning på livscykelkriterier
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
Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.
4. Bruksskedet
Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske. Oönskade ämnen nns i material som är i kontakt
med vatten, men i mängd under redovisningskrav för nivå accepteras.
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).
Ej relevant

Uppfyller även krav för

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=83515
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