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Visa �

Innehåll

Förklaring av tabellen i

Bedömning  Totalt  Livscykel  Innehåll

Produkten får bedömningen undviks på grund av iför hög halt av klassi cerade ämnen, samt då innehållsredovisning enligt
gällande standard saknas (enbart 51% av produkten nns redovisad).

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

Byggvarudeklaration
2016-11-16
48.78 kB

Byggvarudeklaration
2016-11-16
48.78 kB

Produktfaktablad
2016-11-16
266.23 kB

Produktfaktablad
2016-11-16
266.23 kB

Säkerhetsdatablad
2016-11-16
426.26 kB

Säkerhetsdatablad
2016-11-16
426.26 kB

Komponent/Ämne
Mängd i

produkt
CAS H-angivelse / Listning Egenklassi cering

Vatten >30% 7732-18-5  

Sodium hypochlorite 10-20% 7681-52-9
H314 H318 H410*
H400* 
Riskminskningsämne

Natriumhydroxid synonym
kaustik soda, natronlut, E
524

<1% 1310-73-2 H314 

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

Egenklassi cering

�  Visa information



Andra certifieringar/märkningar:

Byggvarudeklaration eller motsvarande underlag saknas, alternativt nns men är ej enligt gällande standard

Miljöfarligt (H400): ≥ 25% av ämne/-n redovisas om M=1 (annars halt * M-värde ≥ 25 %)

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

� Visa bedömning på innehåll

1. Ingående material och råvaror

Uppgifter om förnybara råvaror saknas

Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Uppgifter saknas om emballage.

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

SILVER (Produkten innehåller inte utfasningsämnen över klassi ceringsgränser)

Ind 14

SILVER (Korrekt säkerhetsdatablad nns)

Ind 15

GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s de nition över klassi ceringsgränser)

Mat07

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

Mat08

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s de nition) över klassi ceringsgränser


