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Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)

4403 is made from a wonderful combination of half wool, half goats’ hair in a strong, �at weave, showing the materials full natural beauty. A jute backing completes the natural feel evoked by 4403. It is divine simplicity
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Van Besouw 4403

3

Van Besouw Tapijt BV

124179

BSAB-kod 

X - Inredningar och utrustningar

BK04 

03 Inredningsmaterial och Färg

Nej

Inomhus

Artikelnummer Artikelnamn GTIN EAN RSK-nummer

4403 Van Besouw 4403
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Innehåll

Förklaring av tabellen  i

Bedömning Totalt Livscykel Innehåll

Andra certifieringar/märkningar:

Komponent/Ämne Mängd i produkt CAS H-angivelse / Listning Egenklassi�cering

Latex 34% Övrigt, polymer

Ull 22,5% Övrigt, naturmaterial

Gethår 22,5% Övrigt, naturmaterial

Juteväv 21% Övrigt, processade naturmaterial

Veri�erat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter �nns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium

Produkten innehåller inte nanomaterial

 Visa bedömning på innehåll

1. Ingående material och råvaror

≥50 % förnybara råvaror

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.

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).

Uppgifter �nns om emissioner. Maximal totalhalt VOC framgår men vilka enskilda ämnen som emitteras framgår inte.

Emissioner till innemiljö. Uppfyller krav för GUT

 Visa bedömning på livscykelkriterier

Komponent Mängd i komponent Mängd i produkt CAS EG Legering H-angivelse Egenklassi�cering

  Visa information
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3.0 / 3.1

2.1 / 2.2

2017 v.1.1

2013 v.2.0

Ind 13

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd 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!

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 inte utfasningsämnen enligt KEMI:s de�nition över klassi�ceringsgränser vilket motsvarar GULD.

Mat07

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar Exemplarisk nivå.

Mat08

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassi�ceringsgränser.
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