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Företaget har anmälningsplikt till kommunens Miljö och Statsbyggnadskontor, som
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Uppfyller föreskrifterna för internkontroll enligt AFS 2001:1
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Detaljer för byggskruv av kolstål
1 Innehållsdeklaration
Råvaror
Skruvar av kolstål AISI C1018 –
C1022.
Tätningsbrickor av Aluminium eller
galvaniserad stålplåt med EPDMgummi
Tillsatser
Zink, passivering Cr6
Färg (2-komponent polyuretan alt
polyester pulver)
Vax
Ovanstående tillsatser är av liten
mängd (2 vikt-% av tillförda
råvaror) och varierar beroende på
produkt och dimension.
Återvunnet material
Materialet består till viss del av
återvunnet skrot.

2 Produktion
Energi
Elenergi tillförs för brickmontering,
ev. förbehandling och lackering
samt vid paketering, interna
transporter samt uppvärmning av
lokaler

Utsläpp till luft
Ja, vid ev. lackering. Utsläpp av
lösningsmedel underskrider
gränsvärde

4 Byggskedet
Ingen miljöpåverkan.

5 Bruksskedet
3 Distribution av färdig
produkt
Produktionsort
Hogstorp, Uddevalla kommun.
Transportsätt
Produkterna distribueras till största
del med lastbil ut till kund.
Emballage
Följande typer av material kan ingå
i förpackningarna:
Emballage

Ingående
material

Återvinnbart

Återanvbart

Burkar&lock

Plast

x

x

Kartong

Wellpapp

x

x

EUR-pall

Trä

x

x

Engångspall

Trä

x

x

Pallkragar

Trä

x

x

Underlägg

Papp

x

x

Krympfilm

Plast

x

-

Utsläpp till vatten
Ja, vid förbehandling för ev.
lackering. Sköljvatten till
kommunalt spillvattennät,
föroreningar underskrider
gränsvärden.
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Rätt till ändringar förbehålles

Ingen miljöpåverkan.
Livslängden på produkten
beräknas motsvara byggnadens
livslängd vid normal användning.

6 Rivning
Produkten kan lämnas till
återvinning som stålskrot och i
vissa fall kan den även
återanvändas.

7 Restprodukter
Stålskruv separeras magnetiskt
och lämnas till återvinning som
stålskrot.
Stålskrot har högt marknadsvärde
och insamlingssystem är
väletablerade. Vid nedsmältning
återvinns 95–98% av skruven.

