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ByggvARudEkLARATioN

Uppfyller kraven enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

1  gRuNddATA
dokuMENT-id uPPRÄTTAd/ÄNdRAd koNTRoLLERAd uTAN ÄNdRiNg

C_BVD_YGAL_201311 2013-11-06 2013-11-06

dokuMENTSTATuS

 Ny deklaration 

 Ändrad deklaration Är varan förändrad?  JA, ändrad vara identifieras genom: 

 NEJ

Ändringen avser:

PRodukTNAMN PRodukTkod vARugRuPP

YGAL YGAL Ytterväggsgaller

ÖvRigA uPPLySNiNgAR

2  LEvERANTÖRSuPPgifTER
fÖRETAgSNAMN oRgANiSATioNSNuMMER koNTAkTPERSoN

Crenna Plåt AB 556457-3854 Niklas Hyttsten

AdRESS PoSToRT WEBBPLATS

Kvartsgatan 19 749 40 Enköping http://www.crenna.se

TELEfoN fAX E-PoST

0171-47 80 50 0171-47 80 55 info@crenna.se
Finns kvalitetssäkringssystem fastställt?  JA

 NEJ
Har företaget miljöledningssystem?  JA

 NEJ
Finns miljöpolicy fastställd av företagsledningen?  JA

 NEJ
Företaget är certifierat enligt  ISO9000

 ISO14000

 Annat:
ÖvRigA uPPLySNiNgAR
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3  vARuiNfoRMATioN
LANd fÖR SLuTTiLLvERkNiNg oM LANd EJ ANgES, ANgE oRSAk ANvÄNdNiNgSoMRÅdE

Sverige – Ventilation

Finns säkerhetsdatablad för varan?  JA      NEJ      IRRELEVANT

Klassificering enligt kemikalieinspektionens regelverk:  IRRELEVANT

Märkning enligt kemikalieinspektionens regelverk:  IRRELEVANT

Är varan registrerad i BASTA?  JA      NEJ

Framgår rekommenderat användningsområde av teknisk dokumentation?  JA      NEJ

Finns entydig och varaktig märkning på varan (tillverkare, produktbeteckning m.m.)?  JA      NEJ

Anknyter märkningen till teknisk dokumentation så att varan entydigt kan identifieras?  JA      NEJ
ÖvRigA uPPLySNiNgAR

4  iNNEhÅLL
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 LEgE-

RiNg)
kLASSifiCERiNg koMMENTAR

Ram, lameller, dropplåt Aluminium 95-99 %

Metallnät Galvaniserat stål 1-5 %

Ställer tillverkaren krav på varuinformationsblad enlig Lagen om kemiska produkter (jfr ISO 110141) från 
berörda leverantörer av kemikalier?         

 JA      NEJ

ÖvRigA uPPLySNiNgAR

Andelarna varierar beroende på dimension.

5  diSTRiBuTioN Av fÄRdig vARA

TRANSPoRTSÄTT fÖR vARAN MATERiAL i EMBALLAgE ÄR fÖRETAgET ANSLuTET TiLL REPA-
REgiSTRET?

Bil Trä och/eller polyeten  JA      NEJ      IRRELEVANT

TiLLÄMPAR fÖRETAgET ETT SySTEM 
MEd fLERgÅNgSEMBALLAgE? ÅTERTAR fÖRETAgET EMBALLAgE? TiLLÄMPAR fÖRETAgET RETuRSySTEM 

fÖR LASTBÄRARE Av vARAN?

 JA      NEJ      IRRELEVANT  JA      NEJ      IRRELEVANT  JA      NEJ      IRRELEVANT
ÖvRigA uPPLySNiNgAR

Merparten emballeras ej. Träet och plasten går att material- och energiåtervinna till 100 %. 



© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering. sida 3 av 3                             C_BVD_YGAL_201311

ByggvARudEkLARATioN

Uppfyller kraven enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

6  ByggSkEdET
Ställer varan särskilda krav vid lagring?  JA, specificering:  NEJ  IRRELEVANT

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?  JA, specificering:  NEJ  IRRELEVANT

ÖvRigA uPPLySNiNgAR

7  BRukSSkEdET
Ställer varan krav på insatsvaror för drift och 
underhåll?

 JA, specificering:  NEJ

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?  JA, specificering:  NEJ

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

a) Referenslivslängden uppskattas till: 5år  10år  15år  25år  >50år
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet: 20-30 år

ÖvRigA uPPLySNiNgAR

8  RivNiNg
Är varan förberedd för miljöanpassad demontering?  JA  NEJ  IRRELEVANT

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

 JA, specificering:  NEJ  IRRELEVANT

ÖvRigA uPPLySNiNgAR

9  AvfALLShANTERiNg
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av 
varan?

 JA, specificering:  NEJ  IRRELEVANT

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar 
av varan?

 JA, specificering:
All metall till 100%

 NEJ  IRRELEVANT

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av 
varan?

 JA, specificering:
All metall till 100%

 NEJ  IRRELEVANT

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

 JA, specificering:  NEJ  IRRELEVANT

Är den levererade varan klassad som farligt 
avfall?

 JA, specificering:  NEJ  IRRELEVANT

AvfALLSkod fÖR dEN LEvERERAdE vARAN

Finns ingen.

ÖvRigA uPPLySNiNgAR

10  iNNEMiLJÖ
AvgER vARAN vid AvSEdd ANvÄNdNiNg EMiSSioNER?
 JA

TYP AV EMISSION
MÄNGD [µg/m2h] alt [mg/m3h]

MÄTMETOD KOMMENTAR
4 VECKOR 26 VECKOR

 NEJ
ÖvRigA uPPLySNiNgAR


