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BYGGVARUDEKLARATION BVD 3  
enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 

1  Grunddata 

Produktidentifikation Dokument-ID       

Varunamn 

Kiilto Klinkerfog 

Artikel-nr/ID-begrepp  

       

Varugrupp 

BK04- 01008 

 Ny deklaration 

 Ändrad deklaration 

Vid ändrad deklaration  

Är varan förändrad? Ändringen avser        

 Nej   Ja  Ändrad vara identifieras genom       

Upprättad/ändrad den  4.6.2015 Kontrollerad utan ändring den       

Övriga upplysningar: CLP- klassificering 

2  Leverantörsuppgifter 

Företagsnamn Kiilto AB Organisationsnr/DUNS-nr  01-556245-0444 

Adress Box 7080   

 S-187 12 TÄBY 

Kontaktperson  Sirpa Koukkula 

Telefon +358 (0)207 710 100 

Webbplats: www.kiilto.se E-post  productsafety@kiilto.com 

Har företaget miljöledningssystem?  Ja  Nej 

Företaget är certifierat enligt  ISO 9000  ISO 14000  Annat Om ”annat”, specificera:       

Övriga upplysningar: Kvalitetessystemet infattar ett miljöprogram som följer ISO 14001-standarden och ett 
säkerhetsprogram enligt BS 8800-standarden. 

3  Varuinformation 

Land för sluttillverkning Finland Om land ej kan anges, ange orsak        

Användningsområde Fogmedel      

Finns säkerhetsdatablad för varan?  Ej relevant  Ja  Nej 

Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk: Klassificering  5,7 

Märkning  FARA 

 Ej relevant 

Är varan registrerad i BASTA?  Ja  Nej 

Är varan miljömärkt?   Kriterier saknas  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:       

Finns miljödeklaration typ III för varan?  Ja  Nej 

Övriga upplysningar:       

4  Innehåll  (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en 

rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.) 

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: 

Ingående material/ 
Komponenter 

Ingående ämnen Vikt 
% alt g 

EG-nr/ CAS-nr 
(alt legering) 

Klassifi-
cering 

Kommentar 

Kalciumkarbonat            25-50 471-34-1      -       

Cement       10-25 65997-15-1 GHS05, 
GHS07 

Skin Irrit.2, 
H315;  Eye 
Dam.1, 
H318;  STOT 
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SE 3, H335      

Kalsiumsulfat       2,5-10 7778-18-9   

Kvartsdamm < 0,5 um  1-5 14808-60-7 GHS08 STOT RE 2, 
H373 

Sampolymerer av vinylacetat 

och eten med mineraltillsatser 

och skyddskolloid 

      1-2,5 -  -  - 

Övriga upplysningar: Tillsatsmedel < 1% 

 

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. 

Ingående material / 
Komponenter 

Ingående ämnen Vikt 
% alt g 

EG-nr/ CAS-nr 
(alt legering) 

Klassifi-
cering 

Kommentar 

                                    

                                    

Övriga upplysningar:       

5  Produktionsskedet 

Vid tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter 
färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den 
färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och löpande band och är 
relativt sett låg. Emissioner från tillverkning är försumbara och mängden restprodukter likaså. 

   

Övriga upplysningar: ---- 

 
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: Skydda 
mot fukt 

Ställer varan särskilda krav på omgivande 

byggvaror? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:       

Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet/varuinformationsbladet för information om hantering och 

lagring. 

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 
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b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet       år  Uppskattad teknisk 
livslängd för varan 
kan under optimala 
och korrekta 
betingelser vara 
minst 25 år. 

Övriga upplysningar: Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, 
underarbete, appliceringsförfarande, slitage oah omgivande klimat( t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan 
därför variera mellan 1-25 år. 

9  Rivning 

Är varan förberedd för demontering 

(isärtagning)? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 

      

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: 

      

Är materialåtervinning möjlig för hela 

eller delar av varan? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 

      

Är energiåtervinning möjlig för hela 

eller delar av varan? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 

      

Har leverantören restriktioner och 

rekommendationer för återanvändning, 

material- eller energiåtervinning eller 

deponering? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 

Pallar återanvändes. 

Tomma, torra förpackningar kan 
materialåtervinnas/energiutvinnas. 

Ange avfallskod för den levererade varan  101301 

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  101301 

Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?  Ja  Nej 

Övriga upplysningar: Hantera avfallet enligt lokala bestämmelser 

 
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/m
2
h] alt [mg/m

3
h] Mätmetod Kommentar 

 4 veckor 26 veckor 

VOC < 0,2 mg/m²/h       ISO 16000-6:24       

Formaldehyd < 0,05 mg/m²/h       ISO 16000-3:2001       

                              

                              

                              

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        



 

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 4 

 

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

Värde        Enhet        Mätmetod        

Övriga upplysningar:  Innemiljöklassad till M1, som än den bästa klassen enligt den finska 
innemiljöklassificeringen för ytmaterial 

 


