SundaHus deklarationsmall för
produktinformation och miljöbedömning
1. Företagsinformation
Företagsnamn:
Part Construction AB

Org. Nr:
556212-0310
VAT-Nr:
Kontaktperson:
Pontus Lundbäck
Telefon:
070-6615614
E-post:
Pontus.lundback@partab.nu

Adress:
Industrigatan 17

Webbplats:
Partab.nu

2. Grunddata/Produktinformation
Varunamn:
PartAB Grundstomme C

BSAB: GS
BK04: -

Produktbeskrivning:
Prefabricerad badrumsstomme

☐ Ej relevant

Finns säkerhetsdatablad för varan?
Om ja ange klassificering och märkning

☐ Ja

Klassificering:

Märkning:

Finns prestandadeklaration för produkten?
☐ Ej relevant
☐ Ja
☐ Nej

Prestandadeklarationsnummer:

Datum (YY-MM-DD)

Revideringen avser:

Upprättad: 18-05-03
Reviderad:
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☐ Nej

3. Innehåll
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:
Ingående
Ingående ämnen
Vikt-% alt
EGKlassif
Kommentar
material/komponenter
g
nr/CAS-nr icering
(alt
legering)

Alu/Zinkbelagd stålplåt

20,6 %

Gips

11,1 %

Lim

0,12 %

Lim

1,73 %
(0,86 % +
0,86 %)

Fog

0,8 %

Silikon

0,08 %

Lim

0,08 %

Struktur polyesterplåt

3,5 %
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Arcelor
Sverige AB.
BVB ID: 104180.
SundaHus ID:
SHMD2MDK5867KJ.
Gyproc GU/GUE
Vindskyddskiva.
BVB ID: 7862.
SundaHus ID:
SHMD2S2UE5YDK1.
Sika Proline T53.
BVB ID: 49773.
Sikaflex-950.
BVB ID: 49775,
49772.
SundaHus ID:
SHMD2MGWMB5LK1
&
SHMD2MH2DB7YK7.
Schönox UF
Premium.
BVB ID: 47044.
SundaHus ID:
SHMDTEBKHW3JT.
Casco Sanitary
Silicone.
BVB ID 9243.
SundaHus ID:
SHMDCMFL6BQHB.
Casco Superfix.
BVB ID 43054.
SundaHus ID:
SHMDDXLU218H9
SSAB.
BVB ID 48102.

Färg

0,08 %

Stål

4,4 %

Betong

52,6 %

Armering

1,8 %

Tätskiktsduk

0,25 %

Brunnsmanchett MG

0,02 %

Tätband butyl

0,1 %

Inner/ytterhörn

0,05 %

Rörmanchett MP

0,05 %

iFIX

0,33 %

Fästmassa

2,1 %

Varans totala vikt (inklusive enhet): 1212kg
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SundaHus ID:
SHMDF43Y38WHD
Teknos PANU
Husfärg.
Svanenmärkt.
Enligt EN 10025.
Arcelor Sverige
AB, S240D.
BVD3 Betong
egen station.
Stena Stål AB.
NK500AB-W.
Schönox Wetstop
Folie.
BVB ID: 48368.
SundaHus ID:
SHMDT9C42C3JM.
Schönox Wetstop.
BVB ID 48372.
Schönox Wetstop
tätband butyl.
BVB ID 48373.
Schönox Wetstop.
BVB ID 48369.
SundaHus ID:
SHMDVMKC2CDJX &
SHMDVMK82CEJA.
Schönox Wetstop
rörmanchett MP.
BVB ID 48495.
SundaHus ID:
SHMDVMJ86LNJD.
Schönox Wetstop.
BVB ID 93691.
SundaHus ID:
SHMD-SYBBFVYJN
& SHMDVSNBFVXJ9.
Schönox Q4
Rapid.
BVB ID 42834.

Andel procent av varan som är deklarerad: 100%

Ange andelen flyktiga organiska ämnen (VOC) i g/liter: Deklareras för ingående material i den sammansatta
konstruktionen.
Finns nanopartiklar i produkten för att uppnå någon form av funktion?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, ange vilket material:

Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga
egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en
koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?
☐ Ja ☐ Nej Om ja, ange vilka ämnen i tabellen nedan.
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på: ☐ Hela produkten

☐ Komponentnivå

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag): 2018-05-17
(I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen ”en gång vara, alltid vara”)
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4. Återvunna råvaror
Ingående
material/komponenter

Vikt-% alt g

Andel (%) av det
återvunna
materialet vilket
inte passerat
konsumentledet
(Pre-consumer)

Andel (%) av det
återvunna
materialet vilket
har passerat
konsumentledet
(Post-consumer)

Ange andel förnyelsebart material i varan (kort cykel, <10 år):
Ange andel förnyelsebart material i varan (Lång cykel, >10 år):

EG-nr/CAS-nr
(alt legering)

Kommentar

vikts-%
vikts-%

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvaruutvinning,
tillverkning- eller återvinningsprocesser eller liknande? (Exempelvis, BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC
Program):
☐ Ja ☐ Nej
Om ja, ange system/systemen:

5. Förnyelsebara råvaror
Ingår träråvara?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, är ingående träråvara certifierad?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, hur stor andel är certifierad

Andel i %:

Vilket system som har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC):
Ange referensnummer:

Om den inte är certifierad, ange avverkningsland för träråvaran, samt om arten finns upptagen i CITES nedan
Land för avverkning:
Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter?
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☐ Ja

☐ Nej

6. Distribution
Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för
förpackningar?

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Övriga upplysningar: Ansluten till FTI återvinningssystem.

7. Byggskedet
Ställer varan särskilda krav
vid lagring?

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Ställer varan särskilda krav på
omgivande byggvaror?

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Om ”ja”, specificera: Skyddat från väder
& vind (ex. emballage). Ej stående i
vatten.
Om ”ja”, specificera:

Övrigt:

8. Bruksskedet
Ställer varan krav på
insatsvaror för drift och
underhåll?
Ställer varan krav på
energitillförsel för drift?

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Om ”Ja”, specificera:

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Om ”Ja”, specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen nedan:
Kommentar:
Referenslivslängden
uppskattas vara i intervallet

☐ 5 år

☐ 10 år

☐ 15 år

Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet __________ år
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☐ 25 år

☐ < 50 år

9. Rivning
Är varan förberedd för demontering
(isärtagning)?

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Om ”Ja”, specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd
av hälsa och miljö vid
rivning/demontering?

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Om ”Ja”, specificera:
Se säkerhetsdatablad
delkomponent.

Återanvändning möjlig för hela eller
delar av produkten?

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Om ”Ja”, specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela
eller delar av varan när den blir avfall?

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Om ”Ja”, specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller
delar av varan när den blir avfall?

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Om ”Ja”, specificera:

Har leverantören restriktioner och
rekommendationer för återanvändning,
material- eller energiåtervinning eller
deponering?

☐ Ej relevant

☐ Ja

☐ Nej

Om ”Ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

10. Avfallshantering

Ange avfallskod för den levererade varan när den blir avfall: Se datablad för delkomponent.
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

☐ Ja

☐ Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans och den färdiga inbyggda varan
därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.
Ange avfallskod för den inbyggda varan här:
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?
Övrigt:
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☐ Ja

☐ Nej

11. Inomhusmiljö
Varan ej avsedd för inomhusbruk ☐
Typ av emission

Resultat
(med enhet)

Varan avger inga emissioner ☐
Mätmetod/standard

Varans emission ej uppmätt
☐
Kommentar
Kan inte emissionstestas med
dagens teknik pga. storleken.
Emissioner från
delkomponenter finns att
tillgå.

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

☐ Ja

Om ja, ange vilket:
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☐ Nej

Social ansvarstagande/Social ansvarsarbete (CSR)
Företaget är certifierat enligt:

☐ ISO 9001

☐ ISO 14001

☐ Annat

Har ert företag uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt
ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa
kraven?
☐ Ja ☐ Nej
Är denna tredjepartsreviderad? ☐ Ja ☐ Nej
Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som
ni har implementerat:
☐ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
☐ ILO’s åtta kärnkonventioner
☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag
☐ FN’s Global Compact
☐ ISO 26000
☐ Annat (se till höger)
Också, om ja, vad av nedanstående ingår i arbetet:
☐ Kartläggning
☐ Riskanalys
☐ Åtgärdsplan
☐ Uppföljningsplan
☐ Hållbarhetsrapportering
Ange enligt vilka riktlinjer:
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Om ”Annat”, specificera:
Om ”Annat”, specificera:

