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Bedömning  Totalt  Innehåll

Andra certifieringar/märkningar:

Komponent/Ämne
Mängd i

produkt

CAS H-angivelse / Listning Egenklassificering

Kork, Cork 90% 61789-98-8  

Polyurea 10% Övrigt, polymer  

Veri�erat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter �nns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive
egenskapskriterium

Produkten innehåller inte nanomaterial

� Visa bedömning på innehåll

1. Ingående material och råvaror

≥50 % förnybara råvaror

Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

< 50% av primärenergin som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

4. Bruksskedet

Produkt för utomhusbruk, uppfyller krav för rekommenderas gällande risk för urlakning

5. Avfall och rivning

Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.

Material och 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

� Visa bedömning på livscykelkriterier

Komponent Mängd i komponent Mängd i produkt CAS EG Legering H-angivelse Egenklassi�cering

�  Visa information



3.0

2.1 / 2.2

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

ej utfasningsämnen över klassi�ceringsgränser

vilket motsvarar GULD.


