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Visa !

02305 Brandimpregnerat
Nej

Kemisk produkt

Inomhus/Utomhus
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Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st)
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Innehåll
Förklaring av tabellen

i

+ Anpassa tabellen
Komponent

Mängd

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassiﬁcering

Ämne

Mängd

CAS

Trä

80-90%

Övrigt, naturmaterial

Vatten

10-20%

7732-18-5

Phosphoric acid, ammonium salt

<1%

10124-31-9

Bedömning

Totalt

H-angivelse / Listning

Egenklassiﬁcering

Innehåll

Enligt SDB innehåller varan polymeriserat kvävefosforkomplex med klassiﬁcering: Xn: R20/21/22; C: R34; Xi: R41. Enligt BVD
innehåller varan 10124-31-9 utan klassifcering.
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+ Visa bedömning på innehåll
Producentintyg om ämnesinnehåll och halter ﬁnns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive
egenskapskriterium

+ Visa bedömning på livscykelkriterier
1. Ingående material och råvaror
Samtliga råvaror och övriga insatsvaror som ingår i tillverkningen av varan är redovisade "grind till grind" enligt BVD3
≥50 % förnybara råvaror
Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas
2. Tillverkning av varan
Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
Uppgifter redovisas om energianvändning. För mer information se inskickade dokument.
Uppgifter redovisas delvis om restprodukter. För mer information se inskickade dokument.
3. Emballage
Uppgifter redovisas om transporter (transportslag samt andel)
Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.
Uppgifter ﬁnns om land för sluttillverkning av varan.
4. Bruksskedet
Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.
5. Avfall och rivning
Återanvändning är möjlig för ≥50 % av varan.
Materialåtervinning är möjlig för ≥50 % 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).
Producent anger att inga emissioner avges.

Uppfyller även krav för
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