EHITUSTOOTE DEKLARATSIOON BPD 3
vastavalt Ecocycle Councili suunistele, mai 2007

1 Põhiandmed
Toote identifitseerimine
Roote nimetus
Betoonist parkettkivi
Uus deklaratsioon

Dokumendi ID
BPD betoonist parkettkivi
Tooteartikli nr/ID
Tooterühm
Betoonist parkettkivide kõik tüübid
Parkettkivid, sillutusplaadid,
kategooriates: parkettkivid, sillutusplaadid,
seinasüsteemid ja ääristus,
seinasüsteemid ja ääristus, plokksillutis ja
alusplaadid.
plokksillutis ja alusplaadid.
Uuesti läbivaadatud deklaratsiooni korral
Kas toodet on muudetud?
Muudatus on seotud BPD 3 ajakohastamisega.
Ei
Jah
Muudetud toode tuvastakse üle vaatamise kaudu

Uuesti läbivaadatud
deklaratsioon
Koostatud / läbi vaadatud (kuupäev) 10. veebruar 2015

Üle vaadatud paranduseta (kuupäev)

Muu teave:

2 Tarnija teave
Ettevõtte nimi Benders Sverige AB

Co. reg. no./DUNS no. 556233-3970

Aadres

Kontaktisik Asa Danielsson

Box 20
SE-535 21 Kvänum

Telefon +46 (0)512 78 76 20

Veebileht: www.benders.se

Email

Kas ettevõttel on keskkonnajuhtimissüsteem?
Ettevõte on sertifitseeritud vastavalt
standardile

ISO 9000

asa.danielsson@benders.se

Jah
ISO 14000

Ei
Kui “muu”, siis täpsusta:

Muu

Muu teave:

3 Toote teave
Viimane tootjariik Rootsi

Kui riiki ei saa kindlaks määrata, siis nimetage, miks

Betoontooted kõvade pindade, nt garaaži sissesõiduteed, aiad,
Kasutusvaldkond
tugiseinaelemendid jne, ehitamiseks
Ei ole asjakohane
Kas tootel on olemas ohutuskaart?
Seisukord vastavalt Rootsi Kemikaaliameti
määrustele:
Kriteerium puudub

Jah
Jah

Ei

Ei ole asjakohane

Klassifikatsioon
Märgistus

Kas toode on registreeritud BASTA-s?
Kas tootel on ökomärgis?

Jah

Ei

Ei

Kui “jah”, siis nimetage

Kas tootel on olemas III tüüpi keskkonnadeklaratsioon?

Jah

Ei

Muu teave:

4 Sisu

(Uue rohelise rea lisamiseks asetage kursor viimase rea valgesse kommentaaride kasti ja vajutage
tabeldusklahvi. Alternatiivselt kopeerige ja kleepige tühjade tekstikastidega rida. Vt lisajuhiseid.)

Tarnimisel sisaldab toode järgmisi nimetatud keemilise koostisega osi/komponente:
Koostisained/
komponendid
Killustik

Koostisained

Mass
% või g

Liiv ja kivi

76–85%

Tsement

Portlandtsement

13–19%

EÜ nr / CAS
nr (või sulam)

KlassiKommentaarid
fikatsioon

65997-15-1

Xi, R41,
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R37/38
Vesi

Vesi

2–7%

Plastifikaator
Värvipigment
Sarrus
Plastifikaator

Pindaktiivsed ained
Raudoksiid
Polükarboksülaadid

0–0,14%
0–0,7%
≤ 0,5%
0,11%

TiO segu

Titaandioksiid

1%

Sarrusevardad

7439-89-6
65997-15-1
65996-69-2

Ainult äärekivid
Ainult märgvalu tooted
Xi, R41,
R37/38

Ainult Eco
tooted

13463-67-7
Muu teave:
Kui toote keemiline koostis pärast selle integreerimist erineb tarnimisel olevast koostisest, siis näidatakse siin
integreeritud toote koostis. Kui koostis ei muutu, siis alljärgnevasse tabelisse andmeid ei sisestata.
Koostisained/
komponendid

Koostisained

Mass
% või g

EÜ nr / CAS
nr (või sulam)

KlassiKommentaarid
fikatsioon

Muu teave:

5 Tootmisfaas
Ressursside kasutamisest ja keskkonnamõjust toote tootmise ajal raporteeritakse ühel alljärgnevatest viisidest:
1) Registreeritud toote puhul sissetulevad vood (toormaterjalid, vahetooted, energia jms) tootmisüksusesse ja
väljaminevad vood (heited ja tootmisjäägid) tootmisüksusest, s.t “väravast väravani”.
2) Kõik sissetulevad ja väljaminevad vood toormaterjali kaevandamisest valmistooteni, s.t “hällist väravani”.
3) Muu piiritlemine. Näidake, mis:
Aruanne on tooteühiku kohta

Raporteeritud toode

Näidake toote valmistamisel kasutatud toormaterjalid ja vahetooted

Toormaterjal/tootmisvahend
Liiv ja kivi
Portlandtsement
Vesi
Plastifikaator

Kogus ja ühik
76–85%
13–19%
2–7%
0–0,14%

Raudoksiid
Sarrusevardad
Polükarboksülaadid
Titaanoksiid

0–0,7%
≤ 0,5%
0,11%
1%

Toote tooterühm
Ei ole asjakohane
Kommentaarid

Ainult äärekivid
Ainult märgvalu tooted
Ainult ökotooted

Nimetage toote valmistamisel kasutatud korduvkasutusmaterjalid
Materjali tüüp
Kogus ja ühik

Ei ole asjakohane
Kommentaarid

Nimetage toote või selle komponentide valmistamisel kasutatud energia
Energia tüüp
Kogus ja ühik

Ei ole asjakohane
Kommentaarid

Nimetage toote või selle komponentide valmistamisel kasutatud transport
Transpordi tüüp
Protsent

Ei ole asjakohane
Kommentaarid

Veoauto

Toote tootmisühik

93%

Rohelistel väljadel olevad andmed on nõutavad vastavalt Ecocycle Councili suunistele.

2

Rong

7%

Nimetage toote või selle komponentide valmistamisel tekkinud saasteainete
heited õhku, vette või pinnasesse
Heidete tüüp
Kogus ja ühik

Ei ole asjakohane
Kommentaarid

Nimetage toote või selle komponentide valmistamisel tekkinud tootmisjäägid
Ei ole asjakohane
Taaskasutuse osatähtsus
Taaskasutatud Taaskasutatud
Tootmisjääk
Jäätmekood
Kogus
Kommentaarid
materjalid, % energia, %

Kas tootmisandmeid on vaja
täpsemalt kirjeldada?

Jah

Ei

Kui “jah”, siis täpsustage

Muu teave:

6 Valmistoote turustamine
Kas tarnija kasutab toote kandurite/pakendi tagastussüsteemi?

Ei ole asjakohane

Jah

Kas tarnija kasutab toote puhul taaskasutatava pakendi süsteemi?

Ei ole asjakohane

Jah

Ei

Kas tarnija võtab toote pakendi tagasi?

Ei ole asjakohane

Jah

Ei

Kas tarnija on REPA liige?

Ei ole asjakohane

Jah

Muu teave: plastpakendi kohta esitatakse aruanne FTI ringlusse võtmise süsteemile.

7 Ehitusfaas
Kas toote ladustamisele on erinõuded?

Ei ole asjakohane

Jah

Ei

Kui “jah”, siis täpsustage

Kas toodetega külgnevatele teistele
ehitustoodetele on seatud erinõudeid?

Ei ole asjakohane

Jah

Ei

Kui “jah” siis täpsustage

Muu teave:

8 Kasutusfaas
Kas on määratud nõudeid kasutamiseks ja hoolduseks
mõeldud vahetoodetele?

Jah

Ei

Kui “jah”, siis täpsustage

Jah

Ei

Kui ”jah”, siis täpsustage

Näidata toote prognoositav tehniline kasutusaeg, kasutades allpool olevat varianti a) või b):

a) Normaalne kasutusaeg on
prognoositavalt umbes

5 aastat

10 aastat

15 aastat

25 aastat

>50
aastat

b) Normaalne kasutusaeg on prognoositavalt > 100 aastat
Muu teave:

9 Lammutamine
Kas toode on valmis osadeks lahtivõtmiseks
(demonteerimiseks)?

Ei ole asjakohane

Jah

Ei

Kas toode nõuab
lammutamisel/demonteerimisel erimeetmeid
tervise ja keskkonna kaitsmiseks?
Muu teave:

Ei ole asjakohane

Jah

Ei

10 Jäätmekäitlus

Kui “jah”, siis
täpsustage
Kui “jah”, siis
täpsustage

Ei

Ei

Kas kogu toodet või selle osi saab
taaskasutada?

Ei ole asjakohane

Jah

Ei

Kui “jah”, siis
täpsustage
Saab viia üle
teistesse
kohtadesse.
Pakend võetakse
tagasi vastavalt
REPA-le.

Kas kogu toodet või selle osi saab
ümbertöödelda?

Ei ole asjakohane

Jah

Ei

Kas kogu toodet või selle osi saab kasutada
energia regenereerimiseks?

Ei ole asjakohane

Jah

Ei

Kui “jah”, siis
täpsustage
Saab kasutada
täitepinnasena.
Kui “jah”, siis
täpsustage

Kas tarnijal on piiranguid ja soovitusi
taaskasutuse, materjalide ümbertöötlemise,
energia regenereerimise või jäätmekäitluse
kohta?

Ei ole asjakohane

Jah

Ei

Kui “jah”, siis
täpsustage

Nimetage tarnitud toote jäätmekood 170101
Kas tarnitud toode klassifitseeritakse ohtliku jäätmena?

Jah

Ei

Kui toote keemiline koostis pärast selle integreerimist erineb tarnimisel olevast koostisest ja kui integreeritud tootel on
seetõttu erinev jäätmekood, siis nimetage see siin. Kui see ei muutu, siis alljärgnevaid üksikasju ei kohaldata.
Nimetage integreeritud toote jäätmekood.
Kas integreeritud toode klassifitseeritakse ohtliku jäätmena?
Jah
Ei
Muu teave:

11 Sisekeskkond

(Uue rohelise rea lisamiseks asetage kursor viimase rea valgesse kommentaaride kasti ja
vajutage tabeldusklahvi. Alternatiivselt kopeerige ja kleepige tühjade tekstikastidega rida. Vt lisajuhiseid.)

Kasutamisel vastavalt kavandatud kasutusele tekitab toode alljärgnevaid
Toode ei tekita heiteid.
heiteid:
Kogus [µg/m2h] või [mg/m3h]
Kommentaarid
Heidete tüüp
Mõõtmismeetod
4 nädalat
26 nädalat

Kas toode ise tekitab müra?
Väärtus

Jah

Ei

Ühik

Ei ole asjakohane
Mõõtmismeetod:
Ei ole asjakohane
Mõõtmismeetod

Jah

Ei

Ühik

Jah

Ei

Ühik

Ei ole asjakohane
Mõõtmismeetod

Kas toode tekitab elektrivälju?
Väärtus
Kas toode tekitab magnetvälju?
Väärtus
Muu teave:

Viited
Lisad
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