BYGGVARUDEKLARATION
TRÄSKIVOR
P RODUK T S PÅNSKIVOR
samtliga ej ytbehandlade. Tjocklekar 6-38 mm

P RODUK TINFORMATION , ANVÄNDNING
Rekommenderade användningsområden framgår av teknisk dokumentation
Produkten är utförd enligt Svensk Standard
alt. enligt branschstandard
Produkten är miljömärkt
Typ av märkning
Produkten är märkt med stämpel eller annan varaktig märkning
Anm: Typgodkända produkter stämplas

Ja
Ja
Ja
Ja
Nordisk miljömärkning Svanen

Ja

1. Ingående material - råvaror, tillsatser
Träråvaror
Ursprung
Andel biprodukter från annan träbearbetning
Bindemedel
Ursprung
Bindemedlets andel av produktens totala vikt
Övriga tillsatser

Miljödata för kemikalier kan tillhandahållas
Formaldehyd ingår med viktprocent
Fenol ingår med viktprocent

Sågspån, torrflis, justerverksavkap, massaved
Nära skogar
ca 85%
Endast förnybar råvara används
UF-harts
Casco Products AB
ca 10%
Bindemedlet baseras på icke förnybar råvara
Urea - Catcher
Ammoniumnitrat
Ammoniak
Vaxemulsion
Ammoniumklorid
Ja
0,0063
0

4.Byggskede - instruktioner för montage
Produkten kräver inga specialverktyg eller särskilda arrangemang för bearbetning och inpassning i byggnad.
Instruktioner för produktens hantering och lagring liksom inbyggnad och montage finns. Spill kan användas för
energiutvinning.
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5. Bruksskede - drif t, underhåll, livslängd
Produkten kräver inget särskilt underhåll under bruksskedet. Produkten avger obetydliga emissioner till luft, mark
eller vatten vid avsedd användning. Produktens livslängd motsvarar som regel byggnadens livslängd om den inte
skadas genom yttre påverkan.

6. Rivning, demontering
Produkten kan, om den demonteras oskadad, återanvändas efter demonteringen.

7. Restprodukter
Emballage kan hanteras enligt REPA-registrets anvisningar
Alla oskadade delar av produkten kan återanvändas. Spill kan energiutvinnas.

8. Avfallsprodukter
Produkten behöver inte hanteras enligt förordningen om farligt avfall. Skadlig urlakning eller skadliga utsläpp
förekommer ej.

9.6 Drift och underhåll
Produkten kräver inga åtgärder för skötsel, drift eller underhåll.

9.7 Ljudnivå och 9.8 Elektriska och magnetiska fält
Ej tillämpliga informationer vad avser träskivor.
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