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Publicerat: 2016-12-30

YEP 2500 KLK

YEP 2500 med klisterkant är en traditionell bitumenbaserad underlagstäckning av hög kvalité. Den är robust och lämpars sig
utmärkt för täckning under alla typer av takpannor, plåt och taksshingel.
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Version

Takcentrum Sverige AB

Leverantör

53381

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 (1 st)
Visa 

Artikelnummer

Artikelnamn

GTIN

EAN

RSK-nummer

YEP 2500 Klisterkant

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st)
Visa 
Byggvarudeklaration
2016-11-25
598.83 kB

Intyg om ämnesinnehåll
2016-11-25
885.33 kB

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=87200
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Drift- och underhållsrelaterade dokument (2 st)
Visa 
Tekniskt datablad
2016-11-24
94.35 kB

Prestandadeklaration
2016-11-25
855.36 kB

Innehåll
Ämne

Mängd

CAS

Polyeten

?

Övrigt, polymer

Polypropen (PP)

?

9003-07-0

Bedömning

Komponent

Totalt

H-angivelse / Listning

Egenklassi cering

Innehåll

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

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=87200
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 Visa bedömning på innehåll
Producentintyg om ämnesinnehåll och halter nns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive
egenskapskriterium
Produkten innehåller inte nanomaterial

 Visa bedömning på livscykelkriterier
1. Ingående material och råvaror
<50 % förnybara råvaror
Återvunnet material <50 %
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
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=87200
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