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Publicerat: 2020-12-25

Genan Ultra Coarse 2-6 mm ELT

Återvunna däck som används tillsammans med bindemedel som stötdämpande lager för platsgjuten gummibeläggning.

Version

1

i

Leverantör
BVB ID

Nordic Surface Sweden AB

i

139352

i

BSAB-kod

i

Visa
DCG - Markbeläggningar
BK04

i

Visa
20211 Geotextil och markprodukter
Nej

Kemisk produkt

Utomhus

Användningsområde
Artiklar (1 st)
Visa
Artikelnummer

Artikelnamn

GTIN

EAN

RSK-nummer

300862

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (15 st)

i

Visa

Kemisk analysrapport
2020-10-15
733.22 kB

Kemisk analysrapport
2020-10-15
175.67 kB

Kemisk analysrapport
2020-10-15
258.01 kB

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=145732
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Övrigt bedömningsunderlag
2020-10-15
52.29 kB

Övriga dokument
2020-10-15
1.23 MB

Övriga dokument
2020-10-15
848.50 kB

Övriga dokument
2020-10-15
323.22 kB

Produktfaktablad
2020-10-15
858.11 kB

Övrigt bedömningsunderlag
2020-10-15
12.98 kB

Kemisk analysrapport
2020-10-15
350.74 kB

Kemisk analysrapport
2020-10-15
229.76 kB

Kemisk analysrapport
2020-10-15
120.36 kB

Övrigt bedömningsunderlag
2020-10-21
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=145732
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970.76 kB

Byggvarudeklaration
2020-10-21
2.33 MB

Övrigt bedömningsunderlag
2020-11-16
100.70 kB

Innehåll
Förklaring av tabellen

i

Visa information
Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassi cering

Mängd i

Komponent/Ämne

produkt

SBR-gummi från återvunna
bildäck

Bedömning

100%

Totalt

CAS

H-angivelse / Listning

Egenklassi cering

Övrigt, polymer

Livscykel

Innehåll

Med hänvisning till IVL Svenska Miljöinstitutet AB rapport nr U4854 som beskriver ingående ämnen i
återvunnet gummigranulat från bildäck, så bedöms att materialet möter Byggvarubedömningens
innehållskriterier för nivån Accepteras.
Produkten bedöms även som Undviks på grund av risk för urlakning av zinkoxid enligt samma rapport.

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=145732
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Visa bedömning på innehåll
Leverantörsintyg som veri erar nivå Rekommenderas nns, men ytterligare information krävs (se
bedömningskommentar)
Mutagena kategori 1A eller 1B (H340): 0,01% - 0,1% av enskilt ämne
Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): 0,03% - 0,3% av enskilt ämne
Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen (PBT): 0,01% - 0,1% av enskilt ämne/-n
Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen (vPvB): 0,01% - 0,1% av enskilt ämne/-n
Miljöfarligt (H410): 0,25% - 2,5% av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde)

Visa bedömning på livscykelkriterier
Återvunnet material ≥50 %, materialet som avses har passerat konsumentledet.
2. Tillverkning av varan
Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
Uppgifter saknas om energianvändning.
3. Emballage
Emballaget kan material eller energi-återvinnas.
4. Bruksskedet
Produkt för utomhusbruk. Risk för urlakning av särskilda förorenande ämnen alt. ämnen med oönskade egenskaper
enligt BVBs kriterier kan förväntas. Platsspeci k utvärdering kan krävas.
5. Avfall och rivning
Uppgifter om möjlighet till återanvändning av produkten saknas och kan inte härledas ur produkt/materialkännedom.
Energiåtervinning 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).
Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=145732
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3.0 / 3.1
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!

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
BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket
motsvarar Exemplarisk nivå.

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

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=145732
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