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Ecolid vikport

Manuell vikport eller slagport för placering i ytterfasad eller invändigt i industriella appplikationer/lokaler.
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Leverantör
BVB ID

Prido AB

i

110436

i

BSAB-kod

i

Visa 

BK04

Övriga varor

i

Visa 

04099 Dörrar övrigt
Nej

Kemisk produkt

Inomhus/Utomhus

Användningsområde
Artiklar (2 st)
Visa 

Artikelnummer

Artikelnamn

041110034

Ecolid Vikport

GTIN

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (1 st)
Visa 
Byggvarudeklaration
2018-06-20
133.44 kB
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Drift- och underhållsrelaterade dokument (4 st)
Visa 
Övriga dokument
2018-06-12
1.87 MB

Tekniskt datablad
2018-06-20
142.77 kB

Övriga dokument
2018-06-20
2.01 MB

Tekniskt datablad
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Innehåll
Förklaring av tabellen

i

 Visa information
Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassi cering

Komponent/Ämne

Mängd i
produkt

CAS

EN 10327

<64,2

Övrigt, metaller

Aluminium (fast)

17,1%

7429-90-5

Polyuretan

11,3%

Övrigt, polymer

EPDM

5,3%

Övrigt, polymer

Glas

1,9%

Övrigt, mineralbaserat

Lim, härdat

0,5%

Övrigt, polymer

H-angivelse / Listning

Egenklassi cering

Mängd i

Komponent/Ämne

produkt

Plast, ospeci cerad

Bedömning

0,2%

Totalt

CAS

H-angivelse / Listning

Egenklassi cering

Övrigt, olika ämnen
ingår

Innehåll

 Visa bedömning på innehåll
Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras nns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs
korrekt ifyllt ”Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter”.

 Visa bedömning på livscykelkriterier
1. Ingående material och råvaror
<50 % förnybara råvaror
Uppgifter saknas om andel återvunnet material
2. Tillverkning av varan
Uppgifter redovisas delvis om emissioner, se bifogade dokument.
Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.
3. Emballage
Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.
4. Bruksskedet
Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske men förväntas vara begränsad p.g.a begränsad
kontaktyta med vatten. Ex stolpar, räcken och galler m.m.
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

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 ej utfasningsämnen över
klassi ceringsgränser vilket motsvarar
GULD.

