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Publicerat: 2018-08-29

DA85 (EMSW) Swing Door Operator Power Swing
Automatisk öppning och stängning av dörrar och grindar

Version

1

i

Leverantör
BVB ID

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

i

109713

i

BSAB-kod

i

Visa 

BK04

N - Kompletteringar av sakvaror m m

i

Visa 

06 Beslag
Nej

Kemisk produkt

Inomhus/Utomhus

Användningsområde
Artiklar (1 st)
Visa 

Artikelnummer

Artikelnamn

815430100170

DA85 (EMSW)

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (1 st)

GTIN

EAN

RSK-nummer

i

Visa 
Byggvarudeklaration
2018-05-23
24.47 kB

Innehåll
Förklaring av tabellen

i
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 Visa information
Komponent

Mängd i komponent

Komponent/Ämne

Mängd i produkt

Mängd i
produkt

CAS

CAS

EG

Legering

H-angivelse

H-angivelse / Listning

Egenklassi cering

Egenklassi cering

Kolv, fjäderhållare, kullager,
fjädrar, axlar,kugghjul , ventil hus,
motor, transformator, etc.

Rostfritt stål, ospeci cerad
legering, 10% Ni antas

43,4 %

12597-68-1

6,3 %

7440-50-8

34,4 %

Övrigt, metaller

Motor, transformator, kontroll
enhet, kablar

Koppar

Olja,lager , pump hus, motor,
kåpa, pro l, etc.

Aluminiumlegering,
ospeci cerad legering (1.5%
Pb antas)

Pb Utfasningsämne

H360FD H362
Bly

0,52%

7439-92-1

Pb Utfasningsämne
Kandidatämne (Repr.)
SIN

Ventilhus

Zink (metalliskt i legering)

8%

Övrigt, metaller

3,2 %

Övrigt, kemikalier

<2,8 %

9002-86-2

Polyamid (PA)

<2,8 %

Övrigt, polymer

Plast ABS

<2,8 %

9006-56-9

Zink fri servo olja

Olja, Ospeci cerad

styv PVC, Polyvinylklorid,
Ethene, chloro-,
homopolymer
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Mängd i

Komponent/Ämne

produkt

Polypropylen

Polytetra uoretylen (PTFE)
synonym te on

Elektronik

CAS

H-angivelse / Listning

<2,8 %

Övrigt, polymer

<2,8 %

9002-84-0

1,2 %

Övrigt, elektronik

0,4 %

25034-71-3

0,3 %

Övrigt, metaller

Egenklassi cering

EPDM synonym Etylenpropylen-dicyklopentadien
polymer

Mässing ospeci cerad
legering 3% Pb antas

H360FD H362
Bly

0,009%

7439-92-1

Pb Utfasningsämne
Kandidatämne (Repr.)
SIN

Bedömning

Totalt

Livscykel

Innehåll

Produkten får bedömningen undviks eftersom giltigt bedömningsunderlag saknas samt för att RoHS intyg saknas. Produkten
innehåller ospeci cerat rostfritt stål, anges ej vilken legering som avses
antas stålet innehålla 10% nickel. Nickelemissionen från rostfritt stål med ej angiven
standard kan inte betraktas som försumbar, och bedömningen utgår från nicklets
ämnesegenskaper. Produkten innehåller en ospeci cerad aluminiumlegering varför legeringen antas innehålla 1,5% bly
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 Visa bedömning på innehåll
Byggvarudeklaration eller motsvarande underlag saknas, alternativt nns men är ej enligt gällande standard
Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran avseende RoHS-direktivet saknas.
Cancerframkallande kategori 2 (H351): ≥ 1% av enskilt ämne/-n
Bly eller blyföreningar: ≥ 0,1% av enskilt ämne
Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): ≥ 1% av enskilt ämne
Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): ≥1% av enskilt ämne/-n
Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade amskyddsmedel, uppfyller ej krav för
rekommenderas

 Visa bedömning på livscykelkriterier
1. Ingående material och råvaror
<50 % förnybara råvaror
Uppgifter saknas om andel återvunnet material
2. Tillverkning av varan
Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
Uppgifter saknas om energianvändning.
3. Emballage
Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning
saknas.
5. Avfall och rivning
Uppgifter om möjlighet till återanvändning av produkten saknas och kan inte härledas ur produkt/materialkännedom.
Materialåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.
6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).
Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:
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3.0
Ind 13
BRONS
Ind 14
Produkt kan innehålla kandidatämnen (kan ej veri eras pga. bristfällig dokumentation)

2.1 / 2.2
Ind 14
Produkt saknar publik innehållsredovisning
Ind 15
BRONS (Innehåller/ kan innehålla utfasningsämnen)

2017 v.1.1
Mat07
Produkt kan innehålla utfasningsämnen (kan ej veri eras pga briställig dokumentation)

2013 v.2.0
Mat08
Produkt kan innehålla utfasningsämnen (kan ej veri eras pga briställig dokumentation)
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