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 1  GRUNDDATA

Varubeskrivning

Tillverkad av titanstål och glasemalj, en extremt hållbar kombination
Med optimalt utrymme för att stå och duscha
Hygienisk och hård yta där varken bakterier eller smuts får fäste

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM  › EC011609 - Badkar-

BK04  › 20101 - Badkar-

BSAB  › PUB.112 - Fristående badkar av emaljerad stålplåt-

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 45001, ISO 50001,■

Policys och riktlinjer

 3  INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej

Varans vikt 23,4 - 61,4 kg

 

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Bottenventil 0,275 kg - 0,44% - 1,17% av hela varan

Ingående material
/komponenter

Vikt-% i
komponent

CAS-nr (alt
legering)

EG-nr (alt
legering)

Vikt % i
produkt

Kommentar

ABS plast 59,27% 9003-56-9
0,260788 -
0,693459%

Rostfritt stål, S30400, 6-
9,5% Ni, Bedömning på
legeringsnivå

15,63% 12597-68-1 603-108-1
0,068772 -
0,182871%

Gummiblandning baserad
på EPDM-polymer

12,36% Övrigt, polymer
0,054384 -
0,144612%

Polypropen (PP) 11,27% 9010-79-1
0,049588 -
0,131859%

Gummi, ospecificerat 1,45% Övrigt, polymer
0,00638 -
0,016965%

Badkar Viktintervall 23,125 -61,125 kg - 98,83% - 99,56% av hela varan

Ingående material
/komponenter

Vikt-% i
komponent

CAS-nr (alt
legering)

EG-nr (alt
legering)

Vikt % i
produkt

Kommentar

Emalj (Glas) 4,9%
4,84267 -
4,87844%

Huvudsakligen
används
kiseldioxid,
fältspat, borax,
natrium, kalcium
och metalloxider
som råmaterial.
alla är starkt
bundna i emaljen

Kallvalsad stålplåt 95,1% Övrigt, metaller
93,98733 -
94,68156%

Del av materialinnehållet som är deklarerat 0%
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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 0,01% 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

Stålplåt 98,25 % 65 % 35 %

Rostfritt stål 0,02 % 20 % 80 %

 

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej
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 5  MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Ja

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av
varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Vi tillhandahåller reservdelar till våra produkter i minst 10år efter att produkten utgått ur sortimentet.
det innebär att livslängden på våra produkter är minst 25år, vilket möjliggör återbruk.
Våra badkar håller ofta 50 år eller mer om inte emaljen skadas!

 6  DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras på träpall som kan energiåtervinnas.
Vi lagerhåller 13 badkar på vardera pall med wellpapps skydd runt ytterkanten.
Wellpapp skyddet kan återvinnas och skall lämnas till wellpapp återvinning.
Företaget är anslutna 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
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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? Ja

Vi tillhandahåller reservdelar till våra produkter,
för ökad livslängd eller återbruk.
Ett badkar kan i regel alltid återanvändas

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Ja metallåtervinning av badkaret är fullt möjlig som minst 95% av den totala varans vikt utgörs av
stål som är återvinningsbart
Stål bör materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Ja polymera material kan energi återvinnas genom förbränning i avsedd anläggning.
Max 5% av varans totala vikt.

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

Ja

Lämna varan på auktoriserad återvinnings central för
Metallåtervinning av alla metalliska material-

Energiåtervinning av alla polymera material-

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

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170407
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11 ARTIKELIDENTITETER

RSK-nummer Eget Artikel-nr GTIN

735 14 08 GB2116040100 7391530071640

732 08 01 GB2110510100 4038565003866

732 08 02 GB2113000100 4038565003774

732 08 05 GB2114000100 4038565003699

732 08 19 GB2116030100 4038565003958

732 08 22 GB2117000100 4038565003323

732 11 34 GB2115710100 4038565013728

732 11 98 GB2116070100 7391530061887

732 11 99 GB2117070100 7391530061894

735 14 09 GB2115740100 7391530071718

735 14 10 GB2115040100 7391530071787

732 12 55 GB2063160001 4038565006836

732 12 56 GB2063680001 4038565006751

GB2083400101

GB2083500101

GB2083600101

GB2083970101

GB2081220101

GB2081380101

GB2081380100

GB2081220100

GB2083970100

GB2083600100

GB2083500100

GB2083400100
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12 Bilagor

Produktdatablad

Prestandadeklaration DoP-BA001-01-SE.pdf

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration Baths, showers, shower areas and washbasins.pdf

Skötselanvisning GUST_skotselrad_SE.pdf

 
Övriga bifogade dokument
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https://www.rskdatabasen.se/thumb/bvd/6863/3182
https://www.rskdatabasen.se/thumb/bvd/6863/3185
https://www.rskdatabasen.se/thumb/bvd/6863/3183

