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Nordic Rubber EPDM

Version

4

i

Leverantör
BVB ID

Nordic Surface Sweden AB

i

55284

i

BSAB-kod

i

Visa
D - Marköverbyggnader, anläggningskompletteringar m m
BK04

i

Visa
01999 Huskomplettering övrigt
03199 Golvvaror övrigt
08001 Trädgårdsplattor och marktegel
08099 Trädgårdsvaror övrigt
Nej

Kemisk produkt

Utomhus

Användningsområde
Artiklar (1 st)
Visa
Artikelnummer

Artikelnamn

GTIN

EAN

RSK-nummer

7001

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st)

i

Visa

Övrigt bedömningsunderlag
2019-07-08
533.93 kB

Byggvarudeklaration
2019-10-10
96.85 kB
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Innehåll
Förklaring av tabellen

i

Visa information
Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassi cering

Mängd i

Komponent/Ämne

produkt

CAS

H-angivelse / Listning

Egenklassiﬁcering

H350 H340 H360FD
H317 H400 H410

Polycyclic-aromatic
hydrocarbons (PAH)

0.00003%

Övrigt, kemikalier

PBT vPvB
Utfasningsämne
Riskminskningsämne

Bedömning

Totalt

Livscykel

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
Veri erat leverantörsintyg 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
Mutagena kategori 1A eller 1B (H340): ≤ 0,01% av enskilt ämne/-n
Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): ≤ 0,03% av enskilt ämne/-n
Hormonstörande (EDS-Cat1, EDS-Cat2, EDC-SIN, Kandidatämne (EDC-env./EDC-human)): 0,01% - <0,1% av enskilt
ämne/-n
Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen (PBT): ≤ 0,01% av enskilt ämne/-n
Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen (vPvB): ≤ 0,01% av enskilt ämne/-n redovisas
Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): 0,1%- <1% av enskilt ämne
Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 2 (H373): ≤ 1%, av enskilt ämne/-n
Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5 %, av enskilt ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde ≤ 2,5 %)
Miljöfarligt (H410): 0,25% - 2,5% av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde)
Produkten innehåller inte nanomaterial

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 saknas eller 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

Andra certifieringar/märkningar:
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=126341
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3.0
Ind 13
BSAB-koden omfattas ej av MB! (Innehållsredovisning saknas, vilket motsvarar BRONS enligt MB 3.0)
Ind 14
BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar
GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2
Ind 14
BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkten saknar publik innehållsredovisning.
Ind 15
BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s de nition över
klassi ceringsgränser vilket motsvarar GULD.

2017 v.1.1
Mat07
BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket
motsvarar Exemplarisk nivå.

2013 v.2.0
Mat08
BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassi ceringsgränser.
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