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Byggvarubedomningens deklarationsmall for bedemning av produkter, Version 

2019-1. 
Denna mail beskriver vilken grundlaggande information Byggvarubedomningen efterfrågar for 

bedomning av varor och kemiska produkter. lnformationen kan ges i detta dokument alternativt 

hanvisa till annan dokumentation dar motsvarande information beskrivs. For vissa typer av varor och 

produkter kan annan information komma att efterfrågas. 

1. Produktinformation

Produkt 

Produktbenamning: Platon Comfort 

Artikelnummer: 403220 

Ange typ av nr, ex RSK, E-nr, EAN, 

GTIN eller leverantorsartikel-nr. 

Anges aven vid ansokan. 

Produktbeskrivning: Lågbyggande fuktspiirr for parkett och laminat 

Vid ansokan, bifaga garna ett 

produktfaktablad eller liknande. 

Typ av produkt: □ Kemisk produkt I IXI Vara 

Datum (år, månad, dag) for 
upprattande/revidering: 

Leverantor / Tillverkare 

Leverantor: lsola AB 

Tillverkare om annan an leverantor: 
frivillig uppgi� 

Kontaktperson hos leverantor: Anders Ernstedt 

Adress: Våstra Storgatan S9B, 29153 Kristianstad 

E-post: a.ernstedt@isola.se

Telefon: +46 (0) 70 656 78 84

Underlag 

Finns en prestandadeklaration, enligt lXl Ja □ Nej
den europeiska 
byggproduktforordningen (EU) nr 
305/2011, framtagen for varan? 

Om ja, bifoga prestandadeklarationen vid ansokan. 

År varan en elektronikprodukt och □ Ja □ Nej
omfattas av RoHS-direktivet (vid 
ansokan gallande version)? 

Om ja, bifoga vid ansokan en "EU-forsakran om 6verenstammelse", alternativt annat intyg dar det framgår att 
produkten uppfyller krav enligt gallande version av RoHS-direktivet. 
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År varan en elektronikprodukt och 
omfattas av ett undantag enligt 
RoHS-direktivet, ange vilket och 
datum (år, månad, dag) for nar 
undantaget upph6r att galla om 
tidsbeg ra nsat: 

2. lnnehållsredovisning:

Undantag enligt RoHS: 

Datum: 

Ange fullstandigt innehåll for varan eller den kemiska produkten, vid leverans, i Tabell 1, alternativt 

bifaga annan dokumentation dar motsvarande information ges. 
For anvisningar se Bilaga 1 "lnnehållsdeklaration, Byggvarubedomningens redovisningskrav, 2019-1" 

som återfinns i slutet av detta dokument. 

Tabell 1. lnnehåll av ingående amnen och material (fullstandigt innehåll i enlighet med 
d k re ov1sninqs rav). 

lngående amnen och material EG-nr/ Vikt-% Niir tilliimpligt, Vikt-% (av Kommentar 

CAS-nr (av hela ange i vilken iimne i del- (ange eventuell 

(alt 

legering) 

Polypropylen 9003-07-0 
HDPE 9002-88-4 

Farge/stabilisator 

Om avvikelser från Byggvarubed6mningens 
redovisningskrav forekommer, ange det som 
kommentar i Tabell 1, alternativt har. 

Skiljer sig den kemiska sammansattningen i den 
applicerade produkten från innehållet vid leverans? 
Galler kemiska produkter. 

varan) delkomponent 

>98%
Bærer til 
fargestoff 

<1% 

Ovrig kommentar: 

□ Ja

Om ja, ange innehållet i den applicerade produkten i Tabell 2. 
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komponent) tilliimpning av 

ej 

harmoniserad 

klassificering) 

Ca 50% 

Ca 50% 

� Nej

2 

<1% 
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