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PLATS FÖR  

LEVERANTÖRENS LOGOTYP 

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3  
enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 

1  Grunddata 

Produktidentifikation Dokument-ID    

Varunamn 

Cellbetong 

Artikel-nr/ID-begrepp  

001  

Varugrupp 

BK04:01099/01399 

Expanderad polystyren/cement 

 Ny deklaration 

 Ändrad deklaration 

Vid ändrad deklaration  

Är varan förändrad? Ändringen avser  Tidigare lämnade uppgifter 

 Nej   Ja  Ändrad vara identifieras genom       

Upprättad/ändrad den  2012-04-02 Kontrollerad utan ändring den       

Övriga upplysningar:       

2  Leverantörsuppgifter 

Företagsnamn Cellbetong i Sverige AB Organisationsnr/DUNS-nr  556824-4999 

Adress Norra Agnegatan 38  

 112 29 Stockholm, Sverige 

Kontaktperson  Catharina Lundberg 

Telefon 070-772 61 10/070 795 22 00 

Webbplats:       E-post  cellbetongisverige@gmail.com 

Har företaget miljöledningssystem?  Ja  Nej 

Företaget är certifierat enligt  ISO 9000  ISO 14000  Annat Om ”annat”, specificera:       

Övriga upplysningar:       

3  Varuinformation 

Land för sluttillverkning SE Om land ej kan anges, ange orsak        

Användningsområde För gjutning av isolerande och lättviktig volymbyggnad i golv,väggar och tak 

Finns säkerhetsdatablad för varan?  Ej relevant  Ja  Nej 

Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk: Klassificering  Xi  

Märkning  R37/38-41 

 Ej relevant 

Är varan registrerad i BASTA?  Ja  Nej 

Är varan miljömärkt?   Kriterier saknas  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:       

Finns miljödeklaration typ III för varan?  Ja  Nej 

Övriga upplysningar:   

4  Innehåll  (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en 

rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.) 

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: 

Ingående material/ 
Komponenter 

Ingående ämnen Vikt 
% alt g 

EG-nr/ CAS-nr 
(alt legering) 

Klassifi-
cering 

Kommentar 

Byggcement-
kromreducerad 

      85-95% 65997-15-1 

266-043-4 

Xi, 
R37/38-
41 

      

Expanderad polystyren       <4% 9003-53-6       Ej märknings-
pliktig 
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Pentan 

 

 

 

 

Dietylenglykol 

 

Etylenglykol 

 

      <0,04% 

 

 

 

 

<0,02% 

 

<0,0004
% 

109-66-0 

 

 

 

 

11-46-6 

 

107-21-1 

F+, Xn, 
N; R12-
65-66-
67-51/53 

 

Xn; R22 

 

Xn;R22 

      

Tillsatsämne Vattenlösning av 
animaliska- och 
vegetabiliska 
proteiner 

<0,4%             Ej märknings-
pliktig. 
Ekologiskt 
framtagen 

 

Övriga upplysningar: Beredningen är baserad på kromreducerad cement varför märkning med R43 bortfaller. 

Polystyren blandas med cement efter en månads lagringstid.   

 

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda 

varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell. 

Ingående material / 
Komponenter 

Ingående ämnen Vikt 
% alt g 

EG-nr/ CAS-nr 
(alt legering) 

Klassifi-
cering 

Kommentar 

                                    

                                    

Övriga upplysningar:       

5  Produktionsskedet 

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt: 

  1)  Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden  

  (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”. 

  2)  Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”. 

  3)  Annan avgränsning. Ange vad: Produktion av polystyren 

Redovisningen avser enhet av varan         Redovisad vara  Varans varugrupp  Varans  

      tillverkningsenhet 

Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan  Ej relevant 

Råvara/insatsvara Mängd och enhet Kommentar 

Polystyren 90 % Ej märkningspliktig 

Tillsatsämnen 10% Ekologiskt framtagen 

                  

Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan  Ej relevant 

Materialslag Mängd och enhet Kommentar 

                  

                  

Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar  Ej relevant 

Energislag Mängd och enhet Kommentar 

Eldningsolja 0,053 liter/kg färdig 
produkt 

4000 liter/år  

El  0,27 kWh/kg färdig 
produkt 

20 000 kWh 

Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar  Ej relevant 

Transportslag Andel % Kommentar 
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Lastbil  100%       

                  

Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller 

dess delar 

 Ej relevant 

Emissionsslag Mängd och enhet Kommentar 

Pentangas <=6,5% av 
polystyrenvikten 

Avgår vid expansion av polystyren 

                  

Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar  Ej relevant 

Restprodukt Avfallskod Mängd 

Andel som återvinns 

Kommentar 

Materialåter-

vinns % 

Energiåter-

vinns % 

Expanderad Polystyren       <1% av 
total års-
produktion 

60-100% 0-40% Används till ny produkt 
eller energiåtervinns 

                                    

                                    

Finns datanoggrannheten för 

tillverkningsdata beskriven? 

 Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 

      

Övriga upplysningar: Betongen är redan blandad, ovan gäller endast för tillverkning av expanderad polystyren. 

Materialet är lämpligt för energiåtervinning. Den mängd som spills under produktion materialåtervinns till stor 
del,resterande mängd går till energiåtervinning.  

 
6  Distribution av färdig vara 

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?  Ej relevant  Ja  Nej 

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?  Ej relevant  Ja  Nej 

Återtar leverantören emballage för varan?  Ej relevant  Ja  Nej 

Är leverantören ansluten till REPA?  Ej relevant  Ja  Nej 

Övriga upplysningar: Förpackning till EPS består av mjukplastsäck med försegling av ståltråd. Varan lastas för 
transport till kund direkt på lastbil (utan pall), ingen ytterligare emballering är nödvändig. Allt förpacknings 
material är återvinningsbart.   

7  Byggskedet 

Ställer varan särskilda krav vid lagring?  Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: Torrt och 
svalt. 

Ställer varan särskilda krav på omgivande 

byggvaror? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:       

Övriga upplysningar:       

8  Bruksskedet 

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:       

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:       

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan: 

a) Referenslivslängden  

    uppskattas vara cirka 

 5 år  10 år  15 år  25 år  >50 

år 

Kommentar 

      

b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet       år 

Övriga upplysningar:       

9  Rivning 
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Är varan förberedd för demontering 

(isärtagning)? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 

      

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av 

hälsa och miljö vid rivning/demontering? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 

Undvik 
dammbildning, 
använd lämplig 
personlig 
skyddsutrustning 
vid behov.  

Övriga upplysningar: Damm uppstår vid rivning av betong 

10  Avfallshantering 

Är återanvändning möjlig för hela eller delar 

av varan? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 

Den expanderade 
polystyrenen kan 
återanvändas då den 
inte är uppblandad 
med främmande 
material. 

Är materialåtervinning möjlig för hela eller 

delar av varan? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 

Kan krossas och 
används som 
fyllnadsmaterial. 

Emballage.  

Är energiåtervinning möjlig för hela eller 

delar av varan? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 

Expanderad polystyren 
som ej kan 
återanvändas.  

Har leverantören restriktioner och rekom-

mendationer för återanvändning, material- 

eller energiåtervinning eller deponering? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 

Härdad produkt 
krossas och används 
lämpligen som 
fyllnadsmaterial.   Vid 
spill: Återanvänd 
polystyrenen i så hög 
grad som möjligt 
resterande lämnas för 
energiåtervinning. 
Emballage bör 
materialåtervinnas     

Ange avfallskod för den levererade varan  17 01 07 

Är den levererade varan klassad som farligt avfall?  Ja  Nej 

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed 

får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter. 

Ange avfallskod för den inbyggda varan  17 01 07 

Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?  Ja  Nej 

Övriga upplysningar: Avfallskod för delkomponent: expanderad polystyren; 17 02 03 

 
11  Innemiljö (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad 

med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.) 

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:  Varan avger inga emissioner 

Typ av emission Mängd [µg/m
2
h] alt [mg/m

3
h] Mätmetod Kommentar 

 4 veckor 26 veckor 
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Kan varan ge upphov till eget buller?  Ej relevant  Ja  Nej 

Värde        Enhet        Mätmetod:       

Kan varan ge upphov till elektriska fält?  Ej relevant  Ja  Nej 

Värde        Enhet        Mätmetod        

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?  Ej relevant  Ja  Nej 

Värde        Enhet        Mätmetod        

Övriga upplysningar: Produkten levereras till kund efter 4 veckor och då skall inga emissioner avges. Det tar 
max 4 veckor för pentangasen att avgå från produkten.  

 

Hänvisningar 

      

Bilagor 
      


