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INFINI COLORS
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M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror i hus
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INFINI COLORS

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st) i



Drift- och underhållsrelaterade dokument (2 st)

Visa 

Visa 

Bedömning Totalt Innehåll

Mer detaljerad information om ämnesinnehåll har 
redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna 
information visas ej publikt. Mer detaljerad information gällande emissioner av 
flyktiga organiska ämnen har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts 
som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.

Intyg, CE-märkning 
2019-02-14
608.62 kB

Environmental Product Declaration 
2019-02-14
2.97 MB

Produktfaktablad 
2019-02-14
281.74 kB

Byggvarudeklaration 
2019-03-20
217.47 kB

Drift- och skötselinstruktion 
2019-02-14
202.22 kB

Monteringsanvisning 
2019-02-14
966.14 kB



3.0

2.1 / 2.2

Andra certifieringar/märkningar:

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå accepteras för respektive 
egenskapskriterium finns

 Visa bedömning på innehåll

1. Ingående material och råvaror 

<50 % förnybara råvaror

Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan 

Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

< 50% av primärenergin som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i 
verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage 

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning 

Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.

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). 

Uppgifter om emissioner har kommit Byggvarubedömningen tillhanda. Leverantör redovisar inte uppgifterna publikt.

Emissioner till innemiljö. Uppfyller krav för GUT

 Visa bedömning på livscykelkriterier

Ind 13 BRONS 

Ind 14 GULD 

Ind 14 Produkt saknar publik 

innehållsredovisning 

Ind 15 GULD (Produkten innehåller ej 

utfasningsämnen) 




