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Innehåll

Förklaring av tabellen i

Bedömning  Totalt  Livscykel  Innehåll

Ingen hänsyn har tagits till bifogat leverantörsintyg då det är utformat enligt tidigare gällande kriterier och därför inte längre
giltig.  
 
Byggvarubedömningens kriterier är framtagna ur ett perspektiv som anses relevant för byggvaror. Produkten är bedömd
utifrån Byggvarubedömningens kriterier och redovisning möjliggör dokumentation gällande ingående ämnen. Det kan dock

nnas lagstiftning etc. som gäller för denna produkt som inte hanteras av Byggvarubedömningens kriterier.

Komponent/Ämne
Mängd i

produkt
CAS H-angivelse / Listning Egenklassi cering

Vatten >30% 7732-18-5  

C9-11 Alkoholetoxilat (4EO) 1-5% 68439-46-3  H318

Kvartär C12-14
alkylmetyletoxylat
metylklorid

1-5% 863679-20-3  
H302 H315
H318

Glutaminsyra, N,N-
diättiksyra,
tetranatriumsalt

1-5% 51981-21-6  

C12-C16
Alkylbensyldimetylammoniumklorid

1-<2,5% 68424-85-1  
H302 H314
H318 H400*
H410*

Natriumhydroxid <0,1% 1310-73-2 H314 

Komponent Mängd i komponent Mängd i produkt CAS EG Legering H-angivelse

Egenklassi cering

�  Visa information



Andra certifieringar/märkningar:

Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras nns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs
korrekt ifyllt ”Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter”.

Miljöfarligt (H400): 2,5 - 25%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde < 25 %)

Miljöfarligt (H410): 0,25% - 2,5% av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde)

� Visa bedömning på innehåll

1. Ingående material och råvaror

≥50 % förnybara råvaror

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

Varan ger upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion och information nns om särskilda åtgärder för
skydd av hälsa och miljö.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

� Visa bedömning på livscykelkriterier



3.0

2.1 / 2.2

2017 v.1.1

2013 v.2.0

Ind 13

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i

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!

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s de nition över

klassi ceringsgränser vilket motsvarar GULD.

Mat07

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket

motsvarar Exemplarisk nivå.

Mat08

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


