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Kamrör, stål

Kamrör för vattenburen värme/kyla

Version

4

i

Leverantör
BVB ID

Epecon AB

i

53141

i

BSAB-kod

i

Visa 

BK04

P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät

i

Visa 

20201 Rör, markrör och rördelar
Nej

Kemisk produkt

Inomhus/Utomhus

Användningsområde
Artiklar (1 st)
Visa 

Artikelnummer

Artikelnamn

GTIN

Kamrör, Stål

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st)
Visa 
Byggvarudeklaration
2019-01-30
63.77 kB

Säkerhetsdatablad
2019-01-30
51.35 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)
Visa 
Drift- och skötselinstruktion
2019-01-30
375.33 kB

i

EAN

RSK-nummer

Innehåll
Förklaring av tabellen

i

 Visa information
Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt
Mängd i

Komponent/Ämne

CAS

EG

Legering

CAS

produkt

H-angivelse

Egenklassi cering

H-angivelse / Listning

Egenklassi cering

Kallvalsat bandstål (EN 10130)
(DC1, DC3, DC4, DC5, DC6,

69,9%

Övrigt, metaller

Ämnesspeci cerad stållegering

30%

Övrigt, metaller

Pulverlack

0,1%

Övrigt, polymer

DC7) Innehåller ej nickel.
Svavelhalt <0.02%

Bedömning

Totalt

Livscykel

Innehåll

Leverantörsintyget saknar signatur och har därför inte tagits med i bedömningen.

 Visa bedömning på innehåll
Leverantörsintyg som veri erar nivå rekommenderas nns, men ytterligare information krävs (se bedömningskommentar)

 Visa bedömning på livscykelkriterier
1. Ingående material och råvaror
<50 % förnybara råvaror
Produkten innehåller inget återvunnet material
2. Tillverkning av varan
Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
Uppgifter saknas om energianvändning.
3. Emballage
Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.
5. Avfall och rivning
Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
Materialåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.
6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).
Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:

3.0
Ind 13
GULD (Publik e-bvd eller motsvarande nns)
Ind 14
BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS!
Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2
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.

2017 v.1.1
Mat07
Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s de nition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassi ceringsgränser(2p.)Installationsprodukt

2013 v.2.0
Mat08
BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassi ceringsgränser.

