
DRY.TOP AB

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

4 Innghåll (För att lägga till ny grön rad, tabbå dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en
rad med tomma textrutor och klistra in den" Se vidare i anvisningarna.)

1 Grunddata

Prod u ktidentifi kation Dokument-ID 001

Varunamn

DRY-TOP Metal Spärrlaminat

Artikel-nr/ID-be grepp

001

Varugrupp

1

X Ny deklaration

[ Ändrad deklaration

Vid ändrad deklaration
Ar varan ftirändrad? Ändringen avser

X Nei I l-l ra Ändrad vara identifieras senom

Uoordttadl endrad den 20 I 9-01 -28 Kontroilerad utan ändring den

Öwiga upplysningar:

2 Leverantörsuppgifter
Företagsnamn DRY-TOP AB Orsanisationsnr/DUNS-nr 559074-3463

Adress Karlbergsvägen 13

113 27 STOCKHOLM
Kontaktperson Owe Blick

Telefon 070-5688100

Webbplats : http ://www. spa rrski kt.se/ E-post owe@sparrskikt.se

Har ftiretaget mili öledningssystem? l-l ra X Nei

Företaget ärcertifierat enligr I n tSO 9000 I [l tSO I+OOO l-l Annat Om "annat"" soecificera:

Övriga upplysningar: Producent av varan är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001

3 Varuinformation
Land Iiir sluttillverkning Sveriqe Om land ei kan anges, ange orsak

Användningsområde Spärrskikt mot emissioner

Finns säkerhetsdatablad lor varan? X Ei relevant nra n Nei

Ange enligt kemikalieinspcktionens regelvcrk: Klassificering

Märkning
ffi Ej relevant

Är varan registrerad i BASTA? [-l la ffi Nei

Är varan miliömärkt? lX Kriterier saknas n ru I X N"i I o*'iu", specificera:

Finns miljödeklaration typ III ftir varan? I-l la X Nei

Finns varan i Golvbranschens Kretsloppsmärkning',) Era lllNei
Öwiga upplysningar:

Varan består vid leverans av föliande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

lngående material/
Komponenter

lngående ämnen vikt
olto

EG-nr/ CAS-nr
(alt leqerinq)

Klassifi-
cerinq

Kommentar

Polyester, Oriented

Polyetylen

OPET

PEHD

15-20

40-60 9002-88-4

Aluminiumfolie 15-30 7429-90-5

Uppgifter i grönmarkerade frilt iir krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 1



Finns datanoggrannheten for
tillverkningsdata beskriven?

trru E N"j Om "ja", specificera:

Öwiea upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retumystem flor lastbärare av varan? E Ei relevant Xla l-l Nei

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage ftir varan? I-l Ei relevant flu X Nei

Återtar leverantören emballage lor varan? lI Eirelevant l-l la XNe
Är leverantören ansluten til1 REPA? [-l Ei relevant Xra l-l t'le

Öwiga upplysningar:

7 Byggskedet
Ställer varan särskilda krav vid lagring? l-l Ei relevant l-l lu X Nei Om "ia", specificera:

Ställer varan särskilda krav på omgivande
byggvaror?

tr Ej relevant nru X N.j Om "ja", specificera:

Leverantören är ansluten till Golvbranschens Återvinning? ! Ej relevant I f]ta I n N.j

Öwiea upolysninsar:

8 Bruksskedet
Ställer varan krav på insatsvaror lor drift och underhåll? I-l r, X N.j Om "ia", specificera:

Ställer varan krav på enersitilllorsel lor drift'/ fl ru X Nei Om "ia". specificera:

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

a) Referenslivslängden
uDpskattas vara cirka

--"L_l ) ar [] toar fl ts ar Izsar X rso
år

Kommentar

Uppskattad livslängd
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet 50 år

Övriea upplysningar: Livslängden är uppskattad med hänsyn till användning och montering enligt r,åra anvisningar.

9 Rivning
Är varan liirberedd lor demontering
(isärtaenine)?

! Ej relevant Eru X N"j Om'Ja", specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder ftir skydd av

hälsa och miliö vid rivning/demontering?
I Ej relevant Iru x Nej Om "ja", speciftcera:

Öwiea upplysningar:

10 Avfallshantering
År återanvändning möjlig lor hela eller delar
av varan?

n Ej relevant X:u E N.j Om'Ja", specificera:
Ja vid 1ös1äggning

Är materialåtervinning möjlig fiir hela eller
delar av varan?

tr Ej relevant Xru E N.j Om'1a", specificera:
Ja vid lösläggning

Är energiåtervinning möjlig for hela eller delar
av varan'?

T Ej relevant Xru E N"j lenlighet med SS-EN

)431:2004 vid löslagd vari

Har leverantören restriktioner och rekommen-
dationer ltjr återanvändning, material- eller
energiåtervinnins eller deponering?

n Ej relevant Iru X x.j Om "ja", speoificera:

Ange avfallskod for den levererade varan 15 01 02

Är den levererade varan klassad som farligt avfall? nra Ixx.i
Om varans kemiska sammansäthdng är annan efter inbygguad åin vid leverans, och den fiirdiga-inbyggda varan därmed

ffir en annan avfallskod anges den håir. Om den är oforändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

(Ippgifter i grönmarkerade fiilt är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinier.



Ange avfallskod fiir den inbyggda varan

Är den inbvggda varan klassad som farligt avfall? flra X N.i
Öwiga upplysningar:

11 lnnemiljö (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eler kopiera en rad
med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningama.)

Hänvisningar
www.sparrskikt.se

Varan avger vid avsedd användning loliande emissioner: X Varan avger inga emissioner

Typ av emission Mängd [yg/m'h] alt [mg/m'h] Mätmetod Kommentar
4 veckor 26 veckor

Kan varan ge upphov til1 magnetiska fiilt? I-l Ei relevant l-l la I XI r.r"i
Värde I Enhet Mätmetod

Öwiga upplysningar:

Uppgifter i grönmarkerode fiilt är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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