DRY.TOP AB

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata
Prod

u

ktidentifi kation

Dokument-ID 002

Varunamn

Artikel -nr/l D-begrepp

Varugrupp

DRY-TOP Skarv Butvl

002

1

X
[

Nv deklaration

Vid ändrad deklaration

Ändrad deklaration

Är varan florändrad?

Ändringen avser

ffiNei lnru

Ändrad vara identifieras senom

Upprättad/ändrad den 201 9-03-08

Kontrollerad utan ändring den

Övriga upplysningar:

2 Leverantörsuppgifter
Företagsnamn DRY-TOP AB

Orsanisati onsnriD[-INS-nr 559074-3463

Adress

Kontaktperson Owe Blick

Karlbergsvägen 13
113 27 STOCKHOLM

Telefon 070-5688100

E-post owe@sparrskikt.se
X N"i

Webbplats: http ://www.sparrski kt.se/

Ira

Har loretaget mi li öledningssystem?
Företaget är cerrifierat

enligr I n

fso 9000 I I-l fSO

l-l Annat

t+ooO

Om "annat", specificera:

Övriga upplysningar:

3 Varuinformation
Land for sluttillverkning

Sveriqe

Användninssområde Skarvmaterial för

Om land ei kan anges, anqe orsak
D

RY-TOP Meta I Spärrlami nat

[l

Finns säkerhetsdatablad flor varan?
Ange enli gt kemikal ieinspekionens regelverk:

I-l la

F,i relevant

[-l

Nei

X Ej relevant

Klassificering
Märkning

n;u

Ar varan registrerad i BASTA?
Ä.r varan

miliömärkt?

lX Xrit".i"r saknas

Finns miljödeklaration typ

III ftir

E :u

I

X N"j

I

varan?

X

Nei

o* "1u", specificera:
Eru

XN"

l-l ra

l-l Ne

Finns varan i Golvbranschens Kretsloppsmärkning?

Ovriga upplysningar:

4 lnnghåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eiler kopiera en
rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)
Varan består

vid leverans av följande delar,&omponenter och med angivna kemiska samrnansättning:

lngående material/
Komponenter
l\nIa

lngående ämnen

Polyisobuten
Kaolin
Resin

Butylgummi
Karbonsvart
Titandioxid
Uppgifter i grönmtrkerodefält iir krav enligt Kretsloppsrådas

vikt

EG-nr/ CAS-nr

Klassifi-

(alt legering)

cering

5U-/5
10-25
10-25

1 31 7-65-3
9003-27-4
1 332-58-7

2,5-10
2,5-10

6225849-5

1-2,5
<1

iktlinjer.

Kommentar

9010-85-9
333-86-4
1 3463-67-7
1

I

Paraffinolja

<1

Antioxidant
Nitrilgummi
Stearinsyra

<1

b4{4t-54-t

I ITT47:T

<1

t

[coo:-r s-g

<1

t

57-11-4

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad iin vid leverans, anges innehållet i den f?irdiga inbyggda

varan här. Om innehållet är oftirändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

lngående material/
Komponenter

vikt
%altq

lngående ämnen

Klassificerinq

EG-nrl CAS-nr
(alt leqerinq)

Kommentar

Öwiea upplysninqar:

5 Produktionsskedet
Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av {iiljande sätt:
n t) fnnOaen (råvaror, insatsvaroro energi mm) ftir den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden
(emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från "grind till grind'.

I
f]

Z) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till ftirdig produkt d v s "vagga till grind".
3) ennan avsänsnins. Anse vad:

Redovisningen avser enhet av varan

f,

Redovisad vara

I

Varans varugrupp

Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan

I

Råvara,/insatsvara

Kommentar

Mäned och enhet

N Ej relevant

Materialslag

Kommentar

Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar

I

Energislag

Kommentar

Mäned och enhet

Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar
Transportslag

Ange emissioner
dess delar

Andel

till luft, vatten eller mark

Emissionsslag

o/"

varans
ti I lverkningsenhet

Ej relevant

Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan
Mäned och enhet

I

Ej relevant

lXl Er relevant
Kommentar

fran tillverkning av varan eller
Mäned och enhet

f]Ej

relevant

Kommentar

Koldioxid
Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar

I-l Ei relevant
Andel som återvinns

Restprodukt

Avfallskod

Mäned

Materialåtervinns 7o

Energiåtervinns %o

Uppgifter i grönmarkerade frilt rir krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Kommentar

I

[]lu

Finns datanoggrannheten for
tillverkningsdata besl«iven?

Om'Ja", specificera:

N"J

Övriga upplysningar:

6 Distribution

av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem for lastbärare av varan?

fl

Ei relevant

Eru

Tillämpar leverantören system med flergånssemballage lor varan?

l-l

Ei relevant

[-l

Återtar leverantören emballage ftir varan?

I

Ej relevant

Er,

Xla

l-l Ei relevant
Valan ar packad l lGrtong. Forpacknmg kan återvmnas

Är leverantören ansluten till REPA?
övrisa

uoplvsninsar.

ra

X
X
X

Nei

l-l

Net

N"j
nei

7 Byggskedet
Ställer varan särskilda krav vid lagring?
Ställer varan särskilda krav på omgivande
bygsvaror?
Leverantören är ansluten

tr Ei relevant

Ellu

tl Nei

svalt, torrt

Ej relevant

Elu

X

Om'Ja", specificera:

I

N*j

f,F,jrelevant l[lu

till Golvbranschens Återvinning?

lIN.i

Öwiea upplysninsar:

8 Bruksskedet
Ställer varan krav på insatsvaror

ftr drift och underhåll?

flru
[-l la

Ställer varan krav på energitillltirsel ftir drift?

X N"i
X Nei

O* "iu". specificera:
Om "ia", specificera:

Uppskattad teknisk livslängd 1ör varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:

Dsar

a) Referenslivslängden
uppskattas vara cirka

fl to ar Itsar

Ezsar

X

,'so

år

b) Referenslivslängden uppskattas vara

i intervallet 50

Kommentar
Uppskattad livslängd

år

Övriga upplysningar: Livsiängden är uppskattad med hänsyn till användnins och montcring enligt våra anvisningar.

9 Rivning
Är varan förberedd lor demontering
(isärtagnine)?
Kräver varan särskilda åtgärder for skydd av
hälsa och miliö vid rivning/demontering?

I

F,i relevant

[]tu

X N.j

Om'1a", specificera:

f]

Ej relevant

Iru

X Nej

Om'Ja", specificera:

f

Ej relevant

[]ru

X N.j

Om'Ja", specificera:

I

Ej relevant

fllu

X N.j

Om "ja", specificera:

I

Ej relevant

trlu

X N"j

enlighet med SS-EN

T Ej relevant

flru

X

Om 'Ja.", specificera:

Övriga upplysningar:

10 Avfallshantering
Är årcranvändning möjlig for hela eller delar
av varan?

Är materialåtervinning möjlig ftr hela eller
delar av varan?

Är energiåtervinning möjlig fiir hela eller delar
av varan?

Har leverantören restriktioner och rekommendationer fiir återanvändning, material- eller
energiåtervinning eller deponering?

Nej

Ange avfallskod for den levererade varan

Är den levererade varan klassad som farligt avfall?

l-l.ra

I

X x"i

Om varans kemiska sammansäthring är annan efter inbyggnad iin vid leverans, och den ftirdiga_inbyggda varan diirmed
fir en annan avfallskod anges den här. Om den iir ofiiriindrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Uppgifter i grönmarkerade

frilt tir krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Anee avfallskod

dr

den inbyggda varan

Eru lXN"i

År den inbyggda varan klassad som farligt avfall?
G,risa upplysningar:

11 lnnemiljö

Gör att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad
med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

X

Varan avger vid avsedd användning ftiliande emissioner:

Typ av emission

Mänsd [uqlm'h] alt [mq/m'hl
4 veckor

Kan varan se uoohov

Mätmetod

Kommentar

fl

[-l

26 veckor

till masnetiska fiilt?

Värde

Varan avger inga emissioner

Enhet

Ei relevant

Mätmetod

Övrisa uoolvsninsar:

Hänvisningar
wvrrw.sparrskikt.se

Uppgifter i grönmarkerude

frilt rir krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

la

I FlNei

