Miljövarudeklaration
grunddata

Varugrupp:

Kökskåpor och fettfilter

Dokument-ID:

MVD600/620-01

Varunamn:
		

AT, AE, AF, AKT, AK, ADT, AD, Evac-F, Evac-T, 		
Cyklotec, FHV, FHC, RH, RV

Upprättad:

2015-01-20

Artikelnummer:

60001111-64121281

Användningsområde: Evakuering och filtrering av förorenad luft, fett och ånga i storkök och livsmedelsindustri.
I förekommande fall även tilluft för komfortventilation.

LEVERANTÖRSUPPGIFTER

Företag:
		
		

Acticon AB
Sjöåkravägen 30
564 31 Bankeryd

Kontaktperson:

Lena Borander

E-post:

lena.borander@acticon.se

Organisationsnr: 556288-7801
Telefon:

036-37 07 90

Telefax:

036-37 07 45

Web:

www.acticon.se

Företaget arbetar utifrån ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008/14001:2004.
Produktionsenheterna är certifierade. Företaget är anslutet till REPA-registret.

varuinformation

Tillverkning och slutmontage sker i Sverige.
Rekommenderat användningsområde framgår av teknisk dokumentation:

×

Ja

Nej

På produkten/produktgruppen finns entydigt och varaktigt anbringad märkning
(tillverkare, produktbeteckning m.m.):

×

Ja

Nej

Märkningen anknyter till teknisk dokumentation så att produkten entydigt kan
identifieras:

×

Ja

Nej

inNEHÅLL
Ingående material

Viktandel %

Kommentarer

Rostfri stålplåt EN 1.4301*

< 96

Avser produkt i rostfritt utförande

Laminatglas

< 40

Avser produkt i utförande med glas

Eloxerad aluminium EN AW 5005

< 25

Endast i produkt med undertak i aluminium

Material för tätning/sammanfogning

< 0,2

Silikon, lim och fogmassa, EPDM-gummi

Fästelement rostfritt stål EN 1.4301

< 0,2

Skruv och popnit

Belysningsarmatur (stålplåt, plastdetaljer)

<4

Separat miljödeklaration kan rekvireras från Acticon

Övriga upplysningar: * 85-90% av det ingående materialet i rostfritt stål är återvunnet material.
I rostfri stålplåt ingår metalliskt bundet nickel (CAS-nr 7440-02-0) med klassificering Carc.cat 3, R40/43 enligt KIFS 2005:7.

www.acticon.se
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PRODUKTION

Produktionen kräver inte tillstånd eller anmälan enligt gällande miljölagstiftning.
Utsläpp till mark, vatten eller luft förekommer inte.
I produktionsprocessen används elenergi. För uppvärmning av lokaler används
fjärrvärme. För interna transporter används el. Specifika data på energianvändning
från anläggningen kan lämnas efter anmodan.
Materialspill från tillverkningen återvinns genom etablerade distributionssystem
för detta ändamål. Våra produkter ger inte upphov till farligt avfall.
DISTRIBUTION

Tillverkning sker i Sverige.
Produkterna emballeras med skyddsplast av polyeten. De skyddas vanligen av
wellpapp och placeras på lastpall/häck av trä och bandas före transport.
Allt emballagematerial kan antingen återanvändas eller återvinnas. Acticon är
anslutet till REPA-registret.
Transport till kund sker med lastbil genom miljöcertifierat transportföretag med
miljöklassade fordon.
byggskedet

Ingen miljöpåverkan.
Varorna ställer inga särskilda krav vid lagring eller på omgivande byggvaror.
Dokumenterade instruktioner för montage och inbyggnad medföljer varje
produktleverans.
bruksskedet

Insatsvaror för drift och underhåll krävs inte.
Varorna ställer inga krav på energitillförsel för drift.
Produkternas tekniska livslängd, förutsatt att drift och underhåll sköts tillfredsställande, uppskattas till ca 25 år.
Dokumenterade instruktioner för drift- och underhåll finns för produkterna.
rivning

Produkterna är uppbyggda i moduler vilket förenklar demontering.
Några särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering
krävs inte.

avfallshantering

Återanvändning av produkterna efter utgången teknisk livslängd är sannolikt
inte lämplig.
Mer än 95% av produkterna kan materialåtervinnas, vilket är företagets
rekommendation till kund.
Energiåtervinning är ej relevant för varorna.
De levererade varorna är inte klassade som farligt avfall.
innemiljö

Varorna avger inga emissioner, buller eller elektriska/magnetiska fält.
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