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Konstgräs Comfort

Comfort 35 Konstgräs för landscaping. Comfort är ett mjukt och behagligt konstgräs med verklighetstroget utseende och
hög komfort Användningsområden: Trädgård, takterrass, balkong, innergårdar, husbil, förskola, skola, tra kplatser,
allmänna ytor
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Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (5 st)

i

Visa 
Leverantörsintyg
2018-07-02
119.77 kB

Övrigt bedömningsunderlag
2018-07-02
65.30 kB

Säkerhetsdatablad
2018-07-19
178.93 kB

Övrigt bedömningsunderlag
2018-07-19
116.25 kB

Byggvarudeklaration
2018-08-02
194.50 kB

Innehåll
Förklaring av tabellen

i

 Visa information
Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassi cering

Komponent/Ämne

Mängd i
produkt

CAS

H-angivelse / Listning

Egenklassi cering

Polyetylen, PE, hög densitet
(HDPE), låg densitet (LDPE), linjär

57%

9002-88-4

36%

9003-55-8

lågdensitetspolyeten

Polystyrenbutadien (SBR)
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Mängd i

Komponent/Ämne

produkt

Polypropen (PP)

Bedömning

7%

Totalt

CAS

H-angivelse / Listning

Egenklassi cering

9003-07-0

Innehåll

Podukten får ej bedömningen rekommenderas på punkt 4 pga innehåll av zinkoxid i SBR.

 Visa bedömning på innehåll
Producentintyg om ämnesinnehåll och halter nns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för
respektive egenskapskriterium
Cancerframkallande kategori 1A eller 1B (H350): ≤ 0,01% av ämne/-n
Produkten innehåller inte nanomaterial

 Visa bedömning på livscykelkriterier
1. Ingående material och råvaror
<50 % förnybara råvaror
Produkten innehåller inget återvunnet material
2. Tillverkning av varan
Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
Uppgifter saknas om energianvändning.
3. Emballage
Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.
4. Bruksskedet
Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske. Oönskade ämnen nns i material som är i
kontakt med vatten, men i mängd under redovisningskrav för nivå accepteras.
5. Avfall och rivning
Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.
6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).
Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=107091
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3.0

Ind 13

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt
har dokumentation motsvarande en ebvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB
3.0).

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men
produkt innehåller ej utfasnings- eller
riskminskningsämnen, vilket motsvarar
GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men
produkt har en publik och fullständig
bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt
innehåller ej utfasningsämnen över
klassi ceringsgränser vilket motsvarar
GULD.
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