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 1  GRUNDDATA

Varubeskrivning

Fixtur Triomont - för bidé eller vägghängd toalett med tank.
För installation av bidé eller vägghängd toalett med tank
Smal fixtur, endast 380 mm bred
Roterbara väggfästen för flexibel fästpunkt i vägg
Artikelnummer: GB19211000510

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM  ›

BK04  › 20599 - Installationssystem övrigt-

BSAB  › PUE.13 - Klosetter med speciell utrustning-

UNSPSC  ›

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Matti Weineland

Telefon
08-57039213

E-post
Matti.Weineland@gustavsberg.com

 2  HÅLLBARHETSARBETE
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Företagets certifiering

ISO 9000■

ISO 14000■

Policys och riktlinjer

 3  INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej

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

Varans vikt 9 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

Stål, ospecificerat 83,8% Övrigt, metaller 83,8%

Polypropen (PP) 16% 9010-79-1 16%

SBS-polymer 0,2% Övrigt, polymer 0,2%

Del av materialinnehållet som är deklarerat

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
2018-06-27 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.1 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse
från redovisningskraven redovisas nedan.
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 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

Stål 84 % 20 % 80 %

 

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

 5  MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

 6  DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Fixturen är förpackad i en kartong av wellpapp

 7  BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej
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 8  BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd? Nej

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

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Stålet bör materialåtervinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Plasten kan energiåtervinnas

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 170405
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11 ARTIKELIDENTITETER

RSK-nummer Eget Artikel-nr GTIN

382 57 56 GB19211000510 8711778182844
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12 Bilagor

Produktdatablad Fixtur Triomont - fÃ¶r bidÃ© eller vÃ¤gghÃ¤ngd toalett med tank-
.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

 
Övriga bifogade dokument
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PRODUKTEGENSKAPER

FIXTUR TRIOMONT - FÖR BIDÉ ELLER VÄGGHÄNGD
TOALETT MED TANK

För installation av bidé eller vägghängd toalett med tank
Smal fixtur, endast 380 mm bred
Roterbara väggfästen för flexibel fästpunkt i vägg

RSK-NR: 3825756

ARTIKELNUMMER: GB19211000510

EAN-NUMMER 8711778182844

STANDARDER & GODKÄNNANDEN

MONTERING & SKÖTSEL

Monteras enligt medföljande monteringsanvisning. Valbart bultavstånd för wc-skålsmontage, c-c 180
eller 230 mm. Med bultavstånd 180 c-c passar samtliga wc-skålar från Gustavsberg och Villeroy &
Boch.

MÅTTSKISS

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på
mer genom att läsa vår sekretesspolicy. Läs mer

x
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A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Tel: +46 (0) 8-570 391 00 | Fax +46 8 570 320 36
gustavsberg.se | e-post: info@gustavsberg.com

http://www.gustavsberg.se/
mailto:info@gustavsberg.com

