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CLIQ Wall Programming Device (PDA100) Abloy Oy
En programmeringsenhet för att administrera CLIQ-nycklar och cylindrar.

Version

1

i

Leverantör
BVB ID

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

i

143198

i

BSAB-kod

i

Visa 

N - Kompletteringar av sakvaror m m
NSC.2 - Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d
X - Inredningar och utrustningar
XBY - Diverse inredningar i bostäder, kontor, undervisningslokaler, vårdlokaler, butikslokaler m m

BK04

i

Visa 

060 Lås och trycken
06001 Lås och tillbehör
06099 Lås och trycken övrigt
06199 Beslag övrigt
Nej

Kemisk produkt

Inomhus

Användningsområde
Artiklar (1 st)
Visa 

Artikelnummer

Artikelnamn

GTIN

EAN

RSK-nummer

CLIQ Wall Programming Device
(PDA100) Abloy Oy
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Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st)

i

Visa 
Miljövarudeklaration (EPD)
2021-01-27
515.95 kB

Intyg, CE-märkning
2021-02-25
179.24 kB

Innehåll
Förklaring av tabellen

i

 Visa information
Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

Mängd i

Komponent/Ämne

produkt

CAS

CAS

Elektronik

21,8%

Övrigt, elektronik

8,8%

12597-68-1

1,2%

Övrigt, elektronik

Elektronik

Bedömning

Totalt

H-angivelse

Egenklassi cering

Egenklassi cering

Övrigt, olika ämnen

68,2%

legering, 10% Ni antas

Legering

H-angivelse / Listning

Plast ospeci cerad

Rostfritt stål, ospeci cerad

EG

ingår

Livscykel

Innehåll

Produkten får bedömningen undviks eftersom bedömningsunderlaget uppfyller inte Byggvarubedömningens kriterier, samt då
innehåll av elektronik ej är deklarerat enligt gällande redovisningskrav.
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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 om överenstämmelse nns
Cancerframkallande kategori 2 (H351): 0,1% - <1% av enskilt ämne/-n
Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): 0,1%- <1% av enskilt ämne
Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): 0,1% - 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 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 kan material eller energi-återvinnas.
5. Avfall och rivning
Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
Material och Energiåtervinning 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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