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ESTERDAN 30 P ELAST. självklistrande

ESTERDAN 30 P ELAST. AUTOADHESIVO är ett armerat, självklistrande bitumenbaserat tätskikt i SBS som fungerar som
undre lag i en 2-lags täckning.

1

Version

Takcentrum Sverige AB

Leverantör

101241

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

20150

Artikelnamn

GTIN

EAN

RSK-nummer

Esterdan 3 mm självklistrande bas 1 x
12 m

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=94055
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Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (5 st)
Visa 
Produktfaktablad
2017-05-19
395.05 kB

Byggvarudeklaration
2017-05-19
3.44 MB

Säkerhetsdatablad
2017-05-19
15.89 kB

Övrigt bedömningsunderlag
2017-05-19
61.27 kB

Environmental Product Declaration
2017-05-19
2.91 MB

Bedömning

Totalt

Innehåll

Mer detaljerad information om innehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som underlag för
bedömningen. Denna information visas inte publikt.
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 Visa bedömning på innehåll
Producentintyg nns, men möjliggör endast bedömning mot nivå accepteras.
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
Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.
4. Bruksskedet
Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske men förväntas vara begränsad p.g.a begränsad
kontaktyta med vatten. Ex stolpar, räcken och galler m.m.
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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