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 1  GRUNDDATA

Varubeskrivning

Övriga upplysningar

Denna iBVD gäller för samtliga urinaler
CE-godkänd

Klassificeringar

ETIM  ›

BK04  › 20199 - Sanitet övrigt-

BSAB  › PU - PU - Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar-

UNSPSC  ›

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Markus Barkestedt

Telefon
0857039227

E-post
markus.barkestedt@gustavsberg.com

 2  HÅLLBARHETSARBETE
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Företagets certifiering

ISO 9000■

ISO 14000■

ISO 50001, ISO 45001■

Policys och riktlinjer

 3  INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej

Varans vikt 11 - 14 kg

 

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material
/komponenter

Vikt-% i
komponent

CAS-nr (alt
legering)

EG-nr (alt
legering)

Vikt % i
produkt

Kommentar

Kiseldioxid (SiO2),
Cristobalite, Kristobalit,
Silicon dioxide

14464-46-1 238-455-4 67,5%

Bundna
mineraler ~92,2
%.
Glaserad
keramik.
Observera att
metallerna är
starkt bundna
i en keram och
går därför inte att
separera i
enskilda oxider.

Aluminiumoxid (Al2O3) 90669-62-8 25,6%

K2O 12136-45-7 1,3%

Na2O 1313-59-3 2,9%

Kalciumoxid (CaO),
Calcium oxide, Burnt lime

1305-78-8 215-138-9 0,6%

Magnesiumoxid (MgO),
Calcined magnesia,
Magnesium oxide, E 530

1309-48-4 215-171-9 0,7%

Calcium hydroxide,
reaction products with iron
oxide (Fe2O3),
magnesium hydroxide and
silica

68411-12-1 Saknas 0,5%

Titandioxid, Titanium
Oxide, TiO2, C.I. Pigment
White 6

13463-67-7 236-675-5 0,1%

ZrO2 12036-23-6 0,8%

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%
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Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några 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-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2022-01-17

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss
funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att
uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell
avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

 4  RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

Återvunnet material1.

Andel (%) av totala varans vikt2.

Andel (%) av det återvunna materialet vilket inte har passerat konsumentledet3.

Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet4.

1 2 3 4

Porslinsmassa från
tillverkningsprocess
en

4 % 100 % 0 %

 

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej
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 5  MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

 6  DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i kartong tillverkad av wellpapp som kan återvinnas. Företaget är anslutet till
FTI.

 7  BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej

 8  BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd? Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU)
för varan? Ej relevant

 9  RIVNING

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

 

10 AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir
avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Nej
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Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

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

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170103
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11 ARTIKELIDENTITETER

RSK-nummer Eget Artikel-nr GTIN

798 90 16 7G500001 4022693744388

798 90 17 7G510001 4022693742438
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12 Bilagor

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

 
Övriga bifogade dokument
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