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Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 2 

 

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda 
varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell. 
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Övriga upplysningar:       

5  Produktionsskedet 
För vidare information hänvisas till LCA-information 

Övriga upplysningar: Årlig miljörapport tas fram av Kvalitets &Miljö avdelningen, kontakta huvudkontoret, 
Mängden produkter gör det omöjligt att specifisera ner på enskild produkt.      

 
6  Distribution av färdig vara 

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?  Ej relevant  Ja  Nej 

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?  Ej relevant  Ja  Nej 

Återtar leverantören emballage för varan?  Ej relevant  Ja  Nej 

Är leverantören ansluten till REPA?  Ej relevant  Ja  Nej 

Övriga upplysningar:       

7  Byggskedet 

Ställer varan särskilda krav vid lagring?  Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: *) 

Ställer varan särskilda krav på omgivande 
byggvaror? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:       

Övriga upplysningar: *) Se monteringsanvisning eller skötselinstruktion 

8  Bruksskedet 

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:       

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:       

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan: 

a) Referenslivslängden  
    uppskattas vara cirka 

 5 år  10 år  15 år  25 år  >50 
år 

Kommentar 

      
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet 15 - 25 år 

Övriga upplysningar: Referenslivslängd gäller under ”normal drift” enligt vid leveranstillfället gällande 
produktblad. 

9  Rivning 

Är varan förberedd för demontering 
(isärtagning)? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:
modulbyggd

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av 
hälsa och miljö vid rivning/demontering? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:
      

Övriga upplysningar:       

10  Avfallshantering 

Är återanvändning möjlig för hela eller delar 
av varan? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:
Renoveras, delar 
kan bytas 

Är materialåtervinning möjlig för hela eller 
delar av varan? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:
metallskrot



 

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 3 

 

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar 
av varan? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:
Isolering och 
luftriktare i plast 
brännbart material 

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

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:
      

Ange avfallskod för den levererade varan  16 01 99 

Är den levererade varan klassad som farligt avfall?  Ja  Nej 

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed 
får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter. 

Ange avfallskod för den inbyggda varan        

Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?  Ja  Nej 

Övriga upplysningar:       

 
11  Innemiljö (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad 
med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.) 

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:  Varan avger inga emissioner 

Typ av emission Mängd [µg/m2h] alt [mg/m3h] Mätmetod Kommentar 
 4 veckor 26 veckor 

                              

                              

                              

                              

                              

Kan varan ge upphov till eget buller?  Ej relevant  Ja  Nej 

Värde *) Enhet        Mätmetod:       

Kan varan ge upphov till elektriska fält?  Ej relevant  Ja  Nej 

Värde  *) Enhet        Mätmetod        

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?  Ej relevant  Ja  Nej 

Värde  *) Enhet        Mätmetod        

Övriga upplysningar: *) Vid felaktig dimensionering och installation kan buller uppstå. Produktens ljudalstring 
framgår av produktblad. Elektriska och magnetiska fält redovisas i produktblad och/eller CE-deklaration.  
 

Hänvisningar 
  

Bilagor 

Se materialinnehåll på nästa sida. 
 
 
  



Benämning Innehåll Cas-nr Vikt (g) Andel (%)

PELICAN CSa 250-600 med ALSc 200-250 artikel nr 62314+85260

Front, mellanlåda svartplåt EN 10130DC04 3450 38,5%

Fördelningsplåt, (kinahatt) förzinkad stålplåt EN 10142 Fe P02GZ275 249 2,8%

Luftriktare ABS 9003-56-9 394 4,4%

Pulverlack polyesterpulver 130 1,5%

inloppsstos förzinkad stålplåt EN 10142 Fe P02GZ275 198 2,2%

låsfjädrar- förzinkad fjäderstål 6,5 0,1%

Tätningsring EPDM 2komp 68425-13-8 21 0,2%

låsfjädrar- förzinkad stålplåt 7 0,1%

popnitar aluminium/stål 4 0,0%

0,0%

låda, spjällrör, spjäll förzinkad stålplåt DX51D Z275 4080 45,5%

isolering polyesterfiber PET 25038-59-9 330 3,7%

mätslangar PVC 9002-86-2 40 0,4%

Tätningsring EPDM 2komp 68425-13-8 18 0,2%

dammskydd polyeten 11 0,1%

popnut M8 UPX30 gulförzinkad stål 10 0,1%

spjällreglage poyesterlina 3 0,0%

snörlås/mätnippel POM 66455-31-0 3 0,0%

rörnit 3/6 20 stål 1,5 0,0%

bygelnit aluminium/stål 1 0,0%

låsnit aluminium/stål 1 0,0%

mätnit aluminium (3,5% Mg) 0,5 0,0%

Totalt 8958,5 100,0%


