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Enduro-Eco

Enduro-Eco P3 slät och Mineral Enduro-Eco 4 med ski er, samma produkt utan eller med ski er. Hållbarhet –
Användarvänlighet – Miljö har varit i fokus vid framtagningen av denna unika produkt. UV- och värmeåldringstester påvisar
underhållsfri funktion i många decennier. Den låga vikten tillsammans med den lättsmälta bitumenblandningen upplevs som
en halvering av belastningen för Takläggaren. Med starkare och lättare material utan inblandning av miljöfarliga ämnen (såsom
PVC, krom, koppar, bly, div. mjukgörare) minimeras miljöbelastningen. Enduro-Eco betraktas som den nya generationen
högkvalitativa tätskikt anpassad för både nyproduktion och omtäckningar i krävande miljöer. Kan användas på de esta
förekommande underlag på både lutande och plana tak.

5

Version

Takcentrum Sverige AB

Leverantör

43060

BVB ID
BSAB-kod (1 st)
Visa 

J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plast lm, plan plåt, överläggningsplattor e d

BK04 (1 st)
Visa 

01699 Tak- och väggbeklädnad övrigt
Utomhus

Användningsområde
Artiklar (3 st)
Visa 

Artikelnummer

Artikelnamn

GTIN

EAN

RSK-nummer

Enduro-Eco

Mineral Enduro-Eco

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=87674
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Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st)
Visa 
Byggvarudeklaration
2016-12-08
189.19 kB

Intyg, CE-märkning
2016-12-08
251.75 kB

Environmental Product Declaration
2016-12-27
3.17 MB

Environmental Product Declaration
2016-12-27
1.65 MB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (4 st)
Visa 
Prestandadeklaration
2016-12-08
54.34 kB

Drift- och skötselinstruktion
2016-12-08
245.82 kB

Monteringsanvisning
2016-12-08
453.90 kB

Tekniskt datablad
2017-01-10
417.12 kB

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=87674
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Innehåll
Ämne

Komponent

Mängd

CAS

Bitumen synonym asfalt

44-48%

8052-42-4

Ski er

21-25%

Colemanite[CaH(BO2)3.2H2O]

11-15%

1318-33-8

5-8%

9003-07-0

4-7%

9003-55-8

3-5%

1317-65-3

3,8-4,3%

80595-68-2

H-angivelse / Listning

Egenklassi cering

Övrigt,
naturmaterial

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

SBS

Kalciumkarbonat (krita,
limestone, kalksten)

Polyester

0,20-

Polyeten

Bedömning

0,25%

Totalt

Övrigt, polymer

Innehåll

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=87674
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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%- < 0,1% av enskilt ämne/-n
Produkten innehåller inte nanomaterial

 Visa bedömning på livscykelkriterier
1. Ingående material och råvaror
<50 % förnybara råvaror
Återvunnet material <50 %
2. Tillverkning av varan
Uppgifter redovisas om emissioner i EPD. För mer information se inskickade dokument.
< 50% av primärenergin som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser.
3. Emballage
Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.
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
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).
Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Uppfyller även krav för
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