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Innehåll

Förklaring av tabellen i

Bedömning  Totalt  Livscykel  Innehåll

Byggvarubedömningens kriterier är framtagna ur ett perspektiv som anses relevant för byggvaror. För aktuell produktgrupp
(Rengöringsmedel) kan ytterligare egenskaper och speci ka krav vara aktuella att följa upp för att göra relevanta produktval
utifrån hälso-/miljöperspektiv. Produkten är bedömd utifrån Byggvarubedömningens kriterier och redovisning möjliggör
dokumentation gällande ingående ämnen. Produkten får bedömningen "Undviks" då ingående ämnen ej är korrekt
redovisade (40% redovisas).

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) i

Byggvarudeklaration
2018-05-21
62.48 kB

Byggvarudeklaration
2018-05-21
62.48 kB

Säkerhetsdatablad
2018-05-21
98.80 kB

Säkerhetsdatablad
2018-05-21
98.80 kB

Produktfaktablad
2018-05-21
176.98 kB

Produktfaktablad
2018-05-21
176.98 kB

Komponent/Ämne
Mängd i

produkt
CAS H-angivelse / Listning Egenklassi cering

Vatten >30% 7732-18-5  

Butanedioic acid, sulfo-,
1,4-bis(2-ethylhexyl) ester,
sodium salt

5-10% 577-11-7  H315 H318

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

Egenklassi cering

�  Visa information



Andra certifieringar/märkningar:

Ofullständig information om ämnesinnehåll enligt e-BVD2015

� Visa bedömning på innehåll

1. Ingående material och råvaror

Uppgifter om förnybara råvaror saknas

Produkten innehåller inget återvunnet material

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

BRONS

Ind 14

Produkt kan innehålla kandidatämnen (kan ej veri eras pga. bristfällig dokumentation)

Ind 14

Korrekt innehållsredovisning saknas (Säkerhetsdatablad saknas/är bristfälligt)

Ind 15

BRONS (Innehåller/ kan innehålla utfasningsämnen)

Mat07

Produkt kan innehålla utfasningsämnen (kan ej veri eras pga briställig dokumentation)

Mat08

Produkt kan innehålla utfasningsämnen (kan ej veri eras pga briställig dokumentation)


