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 Utgåva nr 2 Senaste ändringsdatum 2005-05-24 
 

 
Allmänt 
 

Produkt/produktgrupp: Cirkulär ljuddämpare med mittbaffel/ Akustik 
Beteckning: SORDO a -100-B-EI60 
Tillverkare: SWEGON AB Org.nummer 556077-8465 
Kontaktperson (telefon, telefax, e-post): Martin Bergström, tel:0570-844 65, Fax:0570-175 40, E-

post:martin.bergstrom@swegon.se 
 
Information om tillverkaren 
 

Kvalitetssäkringssystem finns fastställt ja  nej

Systemet är förankrat genom: certifiering enligt ISO 9001  annat system

Miljöpolicy finns fastställd av företagsledningen ja   nej

Företaget är anslutet till ICC:s näringslivsprogram ja  nej

Företaget är EMAS-registrerat ja  nej

Miljöledningssystem finns fastställt ja  nej

Systemet är förankrat genom: certifiering enligt ISO 14001  annat system

Företaget arbetar med livscykelanalyser (LCA) ja  nej

Övriga uppgifter om internt miljöarbete: LCA finns bl.a. redovisad som årlig utredning av 
företagets miljöaspekter. 

 
 
Produktinformation  
Kriterier för miljömärkning av branschens produkter saknas för närvarande 
 

Rekommenderat användningsområde framgår av teknisk 
dokumentation 

ja  nej

På produkten /produktgruppen finns entydig och varaktigt 
anbringad märkning; (tillverkare, produktbeteckning, mm) 

ja  nej

Märkningen anknyter till teknisk dokumentation så att produkten 
entydigt kan identifieras 

ja  nej

Annan märkning eller  certifiering:       

 
1. Ingående material 
Uppgifterna avser standardprodukter, varför avvikelser kan förekomma beroende på variantval, tillbehör mm 
 

Ämne Andel Återvunnet 
material 

Återan- 
vändbart 
material 

Återvin- 
ningsbart 
material 

Energiåter- 
vinningsbart
material 

Till deponi

Isolering, stenull 21% 10% 95% 97% 3%       
Gummi EPDM <1%                               
Stålplåt, förzinkad 66% 20%       100%             
Kitt, polyuretan(sikaflex521) <1%                               
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Ämne Andel Återvunnet 

material 
Återan- 
vändbart 
material 

Återvin- 
ningsbart 
material 

Energiåter- 
vinningsbart
material 

Till deponi

Polyester nonwoven <1%                               
Isolering glasull 3% 75% 95% 95% 5%       
Plast, polyeten <1%                               
Gips 9%                               
                                          
                                          
 

Kommentarer till tabellen: Materialinnehållet baserat på SORDO a 630-1200-100-B-EI60.Tabellen 
är ej fullständig gällande andel återvunnet och återvinningsbart 
material. 

 

Tillverkaren ställer krav på miljödeklarationer eller motsvarande från leverantörer ja  nej

Tillverkaren ställer krav på varuinformationsblad enligt Lagen om kemiska produkter 
(jfr ISO 110141) från berörda leverantörer av kemikalier 

ja  nej
 

Produkten innehåller mer än 1 viktsprocent av något ämne som finns 
förtecknat i Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och/eller PRIO-lista 

ja, anges i 
tabell 

 nej

 
Ämnen som finns i Begränsningsdatabas eller PRIO-lista och vars andel i produkten är >1 vikts-% 
 

Ämne CAS-nummer Andel av färdig produkt
                 
                 
                 
 
2. Produktion 
 

Produktionsanläggningen kräver tillstånd eller anmälan enligt 
gällande miljölagstiftning 

ja  nej

Miljörapport lämnas årligen till myndighet enligt gällande 
miljölagstiftning 

ja  nej

Miljöredovisning kan lämnas efter anmodan ja  nej

Data på energianvändning och emissioner till luft, vatten och mark 
från anläggningen kan lämnas efter anmodan 

ja  nej

 
3. Distribution av färdig produkt 
 

Ange var produkten är producerad  Swegon AB, Arvika 
Transportsätt som tillämpas för produkten Externt: Vanligtvis Lastbil. Internt: Eldriven gaffeltruck 
Material i emballage Brun kartong 
 

Företaget är anslutet till REPA-registret ja  nej

Företaget tillämpar ett system med flergångsemballage ja  nej

Företaget återtar emballage ja  nej

 
 



 

BYGGVARUDEKLARATION 
Ventilationsprodukter 

Sida 3 (3) 

  Dokument: SORDO a -100-B-EI60_bvd Utskriftsdatum: 2005-05-31 
Mall: BYGGVARUDEKLARATION.dot  Mallen utarbetad av Svensk Ventilation (BVD-Vent.dot, utgåva 3, mars 2001) 

 

 
4. Byggskedet 
 

Dokumenterade instruktioner för montage och inbyggnad finns för 
produkten 

ja  nej

I instruktionerna finns krav och rekommendationer om:    
- skyddsåtgärder vid hantering och montage ja  nej

- varans hantering på arbetsplatsen ja  nej

 
5. Bruksskedet 
Produkten kräver  energitillförsel (el, drivmedel el.dyl) för drift vid 
avsedd användning 

ja  nej

Produkten kräver kemiska produkter för drift vid avsedd användning 
(kylmedium, smörjolja el. dyl.) 

ja  nej

Typ av kemisk produkt:       
Produkten ger miljöbelastande emissioner till luft/vatten (yttre miljö) 
vid avsedd användning 

ja  nej

Produkten kräver vid normalt underhåll: 
- förbrukningsmaterial (typ) ja  nej

Produkten kräver vid normalt underhåll:    
- kemiska produkter (typ) ja  nej

Dokumenterade instruktioner för drift och underhåll finns för 
produkten 

ja  nej

Produktens uppskattade livslängd, förutsatt att drift och underhåll 
sker enligt tillverkarens anvisningar 

25 år 

 
6. Rivning 
 

Produkten är förberedd för miljöanpassad demontering ja  nej
 

Ytterligare information om demontering Produkten kan återanvändas eller lämnas till 
fragmentering och återvinning. 

 
7. Restprodukter 
 

Se pkt 1, Ingående material  
 
8. Avfallsprodukter 
 

Se pkt 1, Ingående material. 
 
9. Inre miljö 
 

Till miljödeklarationen bifogas deklaration för inre miljö ja  nej

 


