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Egendeklarasjon på at navngitte produkter tilfredsstiller de krav som stilles
maling og lakk i BREEAM-NORs emne HEA 9

Maling og Lakk tu

Dette skjemaet skal fylles ut av PRODUSENT av maling og Iakk.
Det er viktig at opplysningene gitt her er riktige, og det oppfordres tu grundighet når man undersøker
hvorvidt emisjonstester og/eller testrapporter viser at produktet tilfredsstiller de standardene og
emisjonsgrensene som BREEAM-NOR stiller krav

tu. Ved tvil

bør produsenten benytte egne interne
og eksterne konsulenter. Feilaktige og villedende opplysninger kan få juridiske etterspill.
Ferdig utfylt skjema undertegnes av en juridisk ansvarlig person hos produsent, for eksempel
teknisk sjef eller daglig leder.
EU’s malingsdirektiv (2004/42/CE) bruker følgende inndeling på maling og lakk. Vi ber om at samme
inndeling (a, b, c,..., 1) benyttes i kolonne 2 tabellen der produktinformasjon deklareres.
a)
c)
e)
g)
i)
k)
Mer

Interior matt walls and ceilings (Gloss
<25@60°)

b)

Exterior walls of mineral substrate

d)

Interior glossy walls and ceilings (Gloss

>25@60°)

Interior/exterior trim and cladding paints
for wood and metal
Interior/exterior trim varnishes and
f)
Interior and exterior minimal build
woodstains, including opaque woodstains
woodstains
Primers
h)
Binding primers
One-pack performance coatings
j) Two-pack reactive performance coatings
for specific end use such as floors
Multi-coloured coatings
1)
Decorative effect coatings
informasjon om hva som kjennetegner de forskjellige kategoriene finnes her: http://eur

Iex.europa.nu/LexU riServ/LexU riSrv.do?u ri=OJ L: 2004: 143 :0087 :0087:EN :PDF

PRODUSENT:
DEKLARERING AV PRODUKTINFORMASJON
Handelsnavn

Type (som 1
tabellen over)

VOC-innhold
(g/L)

Vannbasert
(VB) eller
løsemiddelba
sert (LB)

Scotte 3

a)

0,9g/l

VS

VOC-emisjoner etter 3
døgn (mg/m
h eller
2
). Gjelder
3
mg/m
lat’;ori i) o’: b) iiiiTini!
0,02 mg/m2h

Svanemerket
eller EU-blomst
(Ja/Nej)
JA

Skjemaet er utviklet av NCC i samarbeid med Skanska. Det distribueres fritt gjennom ProductXchange. Brukere av skjemaet er selv
ansvanige for å forsikre seg om at de bruker riktig versjon og at innholdet er riktig. Verken NCC, Skanska eller ProductXchange kan holdes

ansvarlige for eventuelle feil. Utfylte skjema er ingen offisiell godkjenning fra NCC, Skanska eller ProductXchange.
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PRODUKT ID:
Legg inn produkt ID i liste
Document@cobuilder.no

tu

høyre og send

tu

Last ned mal for produktliste
JA

1.

2.

Emisjonstestene av maling er utført iht. ISO
16000-9 eller ISO 16000-10, og emisjonene som er
oppgitt er fra mälinger gjort etter 3 døgn.

JA

Malingen/lakken tilfredsstiller VOC-direktivet:

JA

NEI

Kommentar

Directive 2004/42/CE
Malingen er tilsatt konserveringsmidler for å sikre

JA

at malingen ikke rätner i boksen.

Juridisk Ansvarlig: Elisabet Sahlin

stilling: Miljöchef

Dato: 2016-01-27

Signatur:

Skjemaet er utviklet av NCC i samarbeid med Skanska. Det distribueres fritt gjennom ProductXchange. Brukere av skjemaet er seiv
ansvarlige for forsikre seg om at de bruker riktig versjon og at innholdet er riktig. Verken NCC, Skanska eller ProductXchange kan holdes
ansvarlige for eventueile feil. Utfylte skjema er ingen offisiell godkjenning fra NCC, Skanska eller ProductXchange.
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