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Publicerat: 2018-08-23

Glidarm för branddörrsuppställning

Branddörrstängare som klarar kraven enligt EN 1155 och EN 1158 för de esta typer av brandavskiljande dörrar. De lämpar sig
för övervakning av en eller era brandklassade dörrar.

Version

1

i

Leverantör
BVB ID

i

109730

i

BSAB-kod

i

Visa 

BK04

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

NSJ - Tillträdes- och skyddsanordningar

i

Visa 

Kemisk produkt
Användningsområde

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=105593

06 Beslag
Nej
Inomhus
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Artiklar (11 st)
Visa 

Artikelnummer

Artikelnamn

GTIN

EAN

RSK-nummer

G462

G195

G460

G461

G464

G892

G893

G880

G881

G882

G884

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

i

Visa 
Miljövarudeklaration (EPD)
2018-05-23
709.88 kB

Innehåll
Förklaring av tabellen

i

 Visa information
Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=105593

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassi cering
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Mängd i

Komponent/Ämne

produkt

CAS

H-angivelse / Listning

Egenklassi cering

Aluminiumlegering,
ospeci cerad legering (1.5%

68.7%

Övrigt, metaller

Pb antas)

Pb Utfasningsämne

H360FD H362
Bly

0%

7439-92-1

Pb Utfasningsämne
Kandidatämne (Repr.)
SIN

Mässing ospeci cerad
legering 3% Pb antas

2.2%

Övrigt, metaller

H360FD H362
Bly

0%

7439-92-1

Pb Utfasningsämne
Kandidatämne (Repr.)
SIN

Plast, ospeci cerad

3.2%

Rostfritt stål, ospeci cerad

Övrigt, olika ämnen
ingår

0.8%

12597-68-1

Stål (ej rostfri)

16.8%

Övrigt, metaller

Zink (metallisk)

5.2%

7440-66-6

Elektronik

1.3%

Övrigt, elektronik

Övrigt

1.8%

Övrigt

legering, 10% Ni antas

Bedömning

Totalt

Livscykel

Innehåll

Produkten får bedömningen undviks på grund av att innehållet ej är korrekt redovisat. För bedömning accepteras krävs
ytterligare information om de ospeci cerade metallerna, plast och elektronik samt RoHS-intyg.

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=105593
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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): < 0,1% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas
Bly eller blyföreningar: ≥ 0,1% av enskilt ämne
Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): ≤ 0,1% (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om
ämnesinnehåll och halter saknas
Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): ≤ 0,1% av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om
ämnesinnehåll och halter saknas

 Visa bedömning på livscykelkriterier
1. Ingående material och råvaror
<50 % förnybara råvaror
Uppgifter saknas om andel återvunnet material
2. Tillverkning av varan
Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspeci k, veri erad (tredjepartsgranskad) EPD.
< 50% av primärenergin som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i
veri erad (tredjepartsgranskad) EPD.
3. Emballage
Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning
saknas.
5. Avfall och rivning
Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
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:

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=105593

4/5

2020-11-23

Byggvarubedömningen - Produkt

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)

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=105593
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