BYGGV
VARUD
DEKLA
ARATIO
ON
Denna blankett är utformad enligt Byggvarudekla
arationsföreningeens anvisningar för
f BVD2015 sam
mt Sveriges Fog‐ ooch Limleverantörers Förenings
örenings riktlinjer. Informationen bbaserar sig på bra
anschöverenskom
mmelser, ‐rekomm
mendationer sam
mt gällande
och Sveriges Färrgfabrikanters Fö
lagstiftning.

1. Grundd
data
Produktidenttifikation
Varunamn: O
Original Golvfärg

Varugrupp/V
Varugruppsindelning: Golvffärg

Utfärdandedaatum 2016‐12
2‐22

ID

KN‐nomenklaatur/SNI
Varubeskrivn
ning: Vattenbu
uren halvblankk golvfärg för inomhusbrukk.
Vid ändrad d
deklaration
Ändringen
Ä
avsser: Uppdaterring till BVD5.
Varan
V
är inte förändrad.

Änd rad vara: iden
ntifieras genom
m klassificerinngs‐ och
mär kningsinformationen. Mind
dre ändringar,, ej relevanta för
klasssificeringen, kan
k ej urskiljass på levereradd produkts em
mballage.

Ersätter
E
versio
on från (datum
m): 2014‐03‐0
01

Kon trollerad utan
n ändring den

Finns
F
en presttandadeklarattion, enligt
byggproduktf
b
örordningen, framtagen för
varan?
v

JJa

Nej

Ej relevant

Om
O ja, ange p
prestandadeklarationsnumm
mer:
Övriga upplyssningar:

Företagsnam
mn: Akzo Nobeel Decorative Coatings
C
AB

Organisaationsnr: 5561
142‐8011

Adress: Stafffanstorpsvägeen 50

Kontaktp
person: Råvaru‐ och Produkktsäkerhet

205 17 Malmö

Telefon: 040‐355000

Webbplats: w
www.nordsjo.se

E‐post: HSE.se@akzon
H
nobel.com

Har företagett miljöledninggssystem?
Företaget är certifierat enlligt

Ja
ISO
O 9001

ISSO 14001

Nej

Annat, specificera:
s

2. Hållbarrhetsarbete
Har ledningsssystem eller riiktlinjer använ
nts för att hanntera socialt
ansvarstagan
nde i leverantö
örskedjan

Ja

Nej

Om ja, beskriiv nedan förettagets sociala arbete:

Övriga upplyssningar

3. Innehållsdeklarattion
Finns säkerhetsdatablad fö
ör varan?
Ange varans vikt:

Ja

Nej

V
Vikt kan ej angges/ej relevant

Ange varans klassificering: Inte klassificerad.
Varan bestårr vid leverans av följande delar/kompon enter och me
ed angivna kem
miska sammannsättning:

1
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Ingående
Komponenteer/material
Lösningsmed
del

Ingående äm
mnen
Vatten

Vikt %
alt g
440‐60

EG
G‐nr/CAS‐nr/
REACH‐regnr
231
1‐791‐2 /
773
32‐18‐5
‐

Klassificeriing

Bindemedel

Akrylat(sam
m)polymer

220‐40

Pigment

Titandioxid

00‐25

236
6‐675‐5 /
134
463‐67‐7

‐

Tillsatsmedel

Propylen glyykol

22,5‐10

200
0‐338‐0 /
57‐‐55‐6 / 01‐
211
19456809‐23

‐

Fyllnadsmedel

Kaolin

11‐5

310
0‐194‐1 /
133
32‐58‐7

‐

Fyllnadsmedel

Kalksten

00‐5

215
5‐279‐6 /
131
17‐65‐3

‐

Kommentarr

‐
‐

Övriga upplyysningar: För allergiker:
a
innehåller CMIT//MIT (CAS nr 55965‐84‐9)
5
och
o BIT (CAS nnr 2634‐33‐5) under
klassificeringgsgränsen (frivvillig uppgift, redovisning
r
krrävs ej vid den
nna halt). Kan orsaka en all ergisk reaktio
on.
Innehåller vaaran, eller någgon av dess de
elkomponenteer om det är en
e sammansattt vara,
ämnen med särskilt farligaa egenskaper (Substances oof very high co
oncern, SVHC‐‐
ämnen) som finns med påå kandidatförteckningen i e n koncentration som översstiger
0,1 vikts‐%?
För sammanssatta varor, har koncentrattionen beräknnats på:

Hela
varan

JJa

Ne
ej

Ej relevant
Komponenntnivå

Ange vilken u
utgåva av kandidatförteckn
ningen som haar använts (Årr, månad, dag)):
Omfattas varran av RoHS‐d
direktivet?

Ja

201160620

Nej

Om varans kemiska samm
mansättning ärr annan efter iinbyggnad än vid leverans, anges innehåållet i den färd
diga inbyggda
varan här. Om
m innehållet är
ä oförändrat lämnas inga uuppgifter i nedanstående ta
abell:
Komponent

Maaterial

Ingåående
ämnnen

Vikt %
alt g

EG
G‐nr/
CA
AS‐nr

Innehåller vaaran nanomatterial, vilka är medvetet tillssatta för att uppnå
u
en viss
funktion:

Klasssifi‐
ceriing

Ja

Ko
ommentar

Ne
ej

Om Ja, ange vilket materiaal:
Övriga upplyysningar:

4. Råvaror
Ange andelen flyktiga orgaaniska ämnen
n (g/liter):
Råvaror
Komponent

Material/rååvara

Land för
råvaruutvinning

Ort för
råvaruutvinn
ning

Land fö
ör
tillverkning

Ort föör
tillverrkning

Ange andel fförnybart material i varan (kkort cykel, <100 år)

Vikts %

Ange andel fförnybart material i varan (lång cykel, <1 0 år)

Vikts %

Kommentar
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Är ingående biobaserad rååvara testad enligt
e
ASTM teest method D 6866?

Jaa

Nej

Finns det förr råvarorna un
nderlag för tre
edjepartscertiifierat system
m för kontroll av
a
ursprung, råvvaruutvinningg, tillverkningss‐ eller återvinnningsprocessser eller liknan
nde?
(exempelvis BES 6001:200
08, EMS‐certiffikat6 USGBC pprogram)

Jaa

Nej

Finns träslag eller ursprun
ng i CITES appe
endix för hotaade arter?

Jaa

Nej

Har trävirkett avverkats på ett lagligt sättt och finns in tyg enligt detta?

Jaa

Nej

Färger och laacker

Jaa

Nej

Om Ja, ange system/systemen:

Om användn
ning i våtrum, är varan motsståndskraftig mot svamp och alger?

5. Miljöpååverkan
Finns en miljövarudeklaration framtage
en enligt EN
15804 eller ISSO 14025, fraamtagen för va
aran?
Klimatpåverkkan (GWP100):

kgg CO2‐ekv

Registreringsn
R
nummer / ID‐n
nummer för
EPD:
E
Ozonned
dbrytning (OD
DP):
kg CFFC 11‐ekv

Försurning (A
AP):

kgg SO2‐ekv.

Marknärra ozon (POCP
P):

kg eten‐ekv

Förnybar energi:

MJ

Icke förn
nybar energi:

MJ

Övergödningg (EP):

Ja

‐3

kgg (PO4) ‐ekv

Nej

Om miljövaru
udeklaration eller
e
annan livvscykelanalys saknas, beskrriv hur miljöpå
åverkan av va ran beaktas ur
u ett
livscykelpersspektiv:
Har beräknin
ng gjorts i Green Guide, angge betyg:

6. Distribu
ution av fäärdig vara
Tillämpar levverantören rettursystem för lastbärare avv varan?

Ej relevant
r

Ja

Nej

Tillämpar levverantören sysstem med flerrgångsemballaage för varan?

Ej relevant
r

Ja

Nej

Återtar leverrantören emballage för vara
an?

Ej relevant
r

Ja

Nej

Är leverantören ansluten till
t ett system för producenntansvar för
förpackningaar?

Ej relevant
r

Ja

Nej

Övriga upplyysningar:

7. Byggskeedet
Ställer varan särskilda
krav vid lagriing?

Ej relevant

JJa

Nej
N

Om ”ja”, specificeraa: Frostfritt

Ställer varan särskilda kravv
på omgivand
de byggvaror??

Ej relevant

JJa

Nej
N

Om ”ja”, specificeraa

Övriga upplyysningar: Se pu
unkt 7 i säkerh
hetsdatabladeet för informaation om hantering och lagrring.
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8. Bruksskkedet
Ställer varan krav på insatsvaror för drifft
och underhåll?

Ja

Nej

Om ”ja”, sp
pecificera

Ställer varan krav på energgitillförsel för
drift?

Ja

Nej

Om ”ja”, sp
pecificera

Livslängd: Uppskattad tekknisk livslängd
d för varan kann under optim
mala och korre
ekta betingelsser variera. De
en faktiska
livslängden b
beror på situationsspecifika
a omständigheeter såsom un
nderlag, underarbete, appliiceringsförfara
ande, slitage
och omgivan
nde klimat (t ex
e fukt, tempe
eratur, sol, vinnd) och kan däärför variera. Produkten
P
i siig skyddar ofta det
underliggand
de materialet och förlängerr därmed helaa varans/unde
erlagets livslän
ngd.
Finns en eneergimärkning för
f varan?

För kem
miska produkter är energim
märkning ej rellevant.

Övriga upplyysningar:

9. Rivningg
Är varan förb
beredd för
demonteringg (isärtagning))?

Ej
E relevant

Ja

Nej
N

Om ”ja””, specificera

Kräver varan
n särskilda åtgärder
för skydd av hälsa och miljjö vid
rivning & dem
montering?

Ej
E relevant

Ja

Nej
N

Om ”ja””, specificera

Övriga upplyysningar

10. Avfallshanteringg
Är återanvän
ndning möjlig för hela
eller delar avv varan?

Ej
re
elevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificeraa

Är materialåttervinning mö
öjlig för
hela eller delar av varan?

Ej
re
elevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificeraa

Är energiåtervinning möjliig för hela
Ej
eller delar avv varan?
re
elevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificeraa: Om underliggende
materrial kan energiiåtervinnas

Har leverantören restriktio
oner och
Ej
rekommendaationer för
re
elevant
återanvändn
ning, material‐‐ eller
energiåtervin
nning eller deponering?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificeraa

Ange avfallskkod för den le
evererade vara
an: 20 01 28 ((alternativt 08
8 01 12)
Är den levereerade varan klassad
k
som fa
arligt avfall?

Ja
J

Nej

Om varans kemiska samm
mansättning ärr annan efter iinbyggnad än vid leverans, och den färdiiga inbyggda (uthärdade)
a
den härr. Om den är oförändrad
o
utelämnas nedaanstående uppgifter.
varan därmeed får en annaan avfallskod anges
Ange avfallskkod för den in
nbyggda/uthärdade varan: Beror på underlaget
Är den inbygggda/uthärdade varan klasssad som farliggt avfall?
Övriga upplyysningar:

Ja

Nej
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11. Innem
miljö
Produkteen ej
avsedd för
inomhusbrukk

Varan avgger inga
emissioner

Befintliga mätmetoder ej
relevanta för produkten.

Varans emisssion ej
upppmätt.

Varan avger vid avsedd an
nvändning följande emissio ner:
Typ av emisssion

Resu
ultat mätpunk
kt 1

TVOC

40‐1
100

Resulttat
mätpuunkt 2

Enh
het

Mätmetod/stanndard

Kommentar:

μg//m2h

FLEC

Mätt efter 4
veckor

(meedelemitterande)
Kan varan gee upphov till eget
e
buller?

Ej re
elevant

Kan varan gee upphov till elektriska
e
fält??

Ej re
elevant

Kan varan gee upphov till magnetiska
m
fält?

Ej re
elevant

Övriga upplyysningar:

Övrigt
VOC
VOC‐värde enligt direktiv 2004/42/EG: <70 g/l Kateg ori: A/i; aktue
ellt gränsvärde
e fas II: 140 g//l

Hänvisnin
ngar
Bilagor

