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Екологічна декларація будівельних продуктів 
 
1 Основна інформація 
Найменування продукту: фасадна драбина 
 
Дата складання: 30-04-2013  

2 Інформація про виробника 

Найменування фірми: CW Lundberg Industri AB 
Реєстр. № організації:     556099-7461  
Адреса:  Box 138, 792 22 Mora, Швеція  
Тел.:  (+46) 250 55 35 00  
Веб-сайт:  www.cwlundberg.com  
E-mail:  info@cwlundberg.com 
 
Система менеджменту  
Екологічного:      Сертифікована згідно з ISO 

14001  
Якості: Сертифікована згідно з ISO 

9001  

3 Інформація про продукт  

Країна випуску кінцевого продукту: Швеція 
Область застосування: Забезпечення безпеки 

на покрівлі 
Реєстрація в: BASTA  

4. Склад 

Матеріали - ваговий відсоток - № CAS  
Сталь 96,5%  -  
Цинк  2,3%  7440-66-6   
Лак порошковий  1,1% -  
Дріт зварювальний    0,1%               - 

5. Виробництво   

Сировина/використовувані матеріали  Частка 
Сталь                             96,5%  
Цинк                              2,3%  
Лак порошковий   1,1%  
Дріт зварювальний                                        0,1%                
 
Повторно використовувані матеріали  
Сталь  0-100%  Частка невідома 
 
Енерговитрати 
В залежності від розміру продукту. 
 
Транспортування 
Автотранспортом на склад і до замовника. 
 
Викиди у повітря, воду або грунт 
Відсутні викиди у повітря, воду або грунт. 
 
Відходи 
Сталевий брухт, що піддається вторинній 
переробці до 100%. 

 

 

  
6. Розповсюдження готових продуктів 
 Застосовується система повернення для 

вантажоперевізників даного продукту. 

 Застосовується система багаторазового 
використання тари. 

 Тара приймається назад. 

 Існує договір з FTI. 

7. Стадія будівництва 

 Особливих вимог щодо зберігання продукту 
немає. 

 Особливих вимог до оточуючих 
будівельних продуктів немає. 

8. Стадія експлуатації 

 Особливих вимог до матеріалів для 
експлуатації і підтримки продукту в 
належному стані немає. 

 Для експлуатації продукту енергія не 
потрибується. 

 Орієнтовний/контрольний термін служби 
лежить в інтервалі 25-50 років. 

9. Знесення/злам 

 Продукт підготовлен до демонтажу 
(розбирання) 

 Особливих вимог до захисту здоров'я та 
охорони навколишнього середовища при 
зламі і демонтажу продукту немає. 

10. Утилізація відходів  

 Можлива переробка для вторинного 
використання продукту цілком або окремих 
його частин. 

 Переробка для вторинного використання 
матеріалів можлива для продукту цілком. 

 Код відходів (Європейський класифікатор 
відходів, EWC): 170405 

 Продукт не класифікується як небезпечні 
відходи. 

11. Умови середовища в приміщенні 

 Продукт не виділяє небезпечних викидів. 


