Miljövarudeklaration
Stepisol®
Allmänt

Användning

Svensk Emballageteknik AB
tillverkar och säljer Stepisol.

Produkten används för att förbättra
steg och luftljud i golv.
Produkten läggs
flytande på torrt och jämnt
underlag.

Miljöarbetet
Svensk Emballageteknik AB
Jobbar aktivt för miljön och har konkreta miljömål för både
kort och lång sikt. All produktion drivs av egentillverkad
solenergi. Vi är både ISO 9001 & ISO 14001 certifierade.

Produkten
Stepisol är tillverkad av återvunnet PU-Skum som
sammanbinds med bindemedel innehållande Polyol och
MDI-baserade lim.

Polyuretanskum, Polyol och MDI.

Ingående emballage:
Använd mängd emballage per kg
produkt:
14-19g/kg

Stepisol kontrolleras kontinuerligt för både kvalité och
miljöpåverkan.
Testrapporter finns tillgängliga på de tester som har
utförts.

Utsläpp till luft:
Freonfri tillverkning
Utsläpp till vatten:
Inget uppmätt
Utsläpp till mark:
Inget uppmätt
Emballage:
Materialet ligger förpackat på EUR-pall,
emballerad med plastfilm.

Transporter

Produkten har en beräknad
livslängd på 50 år. Detta är kravet
ifrån BBR (Boverkets Byggregler)
Produkten räknas som
åldersbeständig i och med
alkalibeständigheten i produkten.

Restprodukter

Specifikationer

Rapporter

Energiåtgång vid tillverkning:
Ingen uppgift

Åldringsbeständighet

Produkten uppfyller BASTA kriterierna och är inte
miljöfarlig och innehåller inte klor, brom,
Tungmetaller eller mjukgörare.
Materialet är inte komposterbart men kan förbrännas eller
deponeras.
Förbränningen måste ske under
kontrollerade former i värmeverk.

Ingående material:

Tillverkningsprocess
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Densitet: 195-320kg/m3
Tjocklek: 5-100mm
Färg: Grön/Grå
Ljuddämpning: Beroende på
Applicering

Motståndskraftighet
Produkten motstår följande ämnen:
Vatten
Saltlösningar
Syror
Baser
Organiska lösningar
Hydrokarboner

Övrigt
Denna deklaration är avgränsad till
att ge en kvalitativ bild av
Stepisol: Hela vägen ifrån
tillverkning till slutdeponering.
Samanställd av
Svensk Emballageteknik AB
Pontus Andersson
Teknisksupport
sales@stepisol.se
www.stepisol.se

Transporter av produkten sker med
lastbil.
Leveranser går direkt från våra
lager i Järfälla, Lindome eller Malmö.
Produkterna klassas inte som
miljöfarliga, därför krävs inte heller
någon speciell märkning vid
transport.

Svensk Emballageteknik AB
Åkervägen 15
177 41 Järfälla

Tel: 08 580 94000
Fax: 08 580 94001

sales@stepisol.se
www.stepisol.se

