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19.1.2018 09:29:19 19.1.2018 09:37:30 

Lisätty tuotenumero 

Tulenkestävä laasti 

Tuotetunnus: GTIN 

7331933705810 

 
 

Tuotetunnus: VAT-ID 

SE556101684001-552007 

01005 BK04 

Tuoteryhmän 
tunnus 

Tuoteryhmän 
järjestelmä 

Hydraulinen kuivalaasti, joka kestää korkeita yli 1 000 asteen lämpötiloja. Tulenkestävää laastia käytetään savupiippujen keraamisten sisäputkien, 
kaulusten ja nuohousluukkujen muuraukseen ja saumaukseen. Se soveltuu myös käytettäväksi tulenkestävän tiilin kanssa takoissa, kamiinoissa, 
lämmityskattiloissa ja kaakeliuuneissa. Ei olennainen 

Finja Betong AB SE5561016840 

 

 

1. PERUSTIEDOT 
Asiakirjan tiedot 

Rakennustarvikelausunto 
2015 

noudattaa Ruotsin Föreningen för Byggvarudeklarationer -
yhdistyksen standardisoitua mallia eBVD2015 

 
19.1.2018 09:37:38 

 

Tulenkestävä laasti 

 

Tunnus: Versio: 
 

Korjattu: Tallennettu viimeksi: 
 

Muutokset koskevat: 

 

Tulenkestävä laasti 
 

Tuotenimi: 

 
Tuotenumero/ID-tunnus 

 

 

 
 

Tuoteryhmä/tuoteryhmäjaottelu 
 

 

Tuotekuvaus: 
 

Suoritustasoilmoitus: Suoritustasoilmoituksen numero: 
 

Muut tiedot: 

 

 

Finja Betong AB 
 

Yrityksen nimi: Y-tunnus: 
 

Osoite: Yhteyshenkilö: 
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lena.almestrand@finja.se +46 (0) 10 455 2007 

SE556101684001 www.finja.se 

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet 

  
 

Sähköpostiosoite: Puhelin: 
 

Alv-numero: Kotisivu: 
 

GLN-koodi: DUNS-numero: 

 
7331933-00000-7 

Ympäristösertifiointiluokitus 
 

BREEAM BREEAM-SE LEED 2009 LEED versio 4 Miljöbyggnad-sertifiointi 

2. KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAINEN TOIMINTA 
Yrityksen sertifiointi 

ISO 9001  

Muuta: 

 

 
 

Käytännöt ja toimintaohjeet 
 
 
 
 

 
Jos vastaus on kyllä, mihin seuraavista toimintaohjeista olette sitoutuneet tai minkä johtamisjärjestelmän olette ottaneet käyttöönne. 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Muut käytännöt/toimintaohjeet 

 

 

Johtamisjärjestelmä 
 

Jos käytössänne on johtamisjärjestelmä sosiaalista vastuuta varten, mitkä alla mainituista se käsittää? 
 

Kartoitus 

 

Riskianalyysi 

 

Toimintasuunnitelma 

 

Seuranta Kestävän kehityksen 

mukaisen toiminnan raportoinnin 

toimintaohjeet: 

 

3. AINEOSASLUETTELO 
Kemiallinen sisältö 

 
Kemiallinen sisältö koko tuotteen osalta. Ruotsissa koostumus lasketaan aineosatasolla kerran ollut, aina on -periaatteen mukaisesti. 

Betongvägen 1 Lena Almestrand 

ILO:n kahdeksan perussopimusta 

OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille 

YK:n Global Compact 

ISO 26000 

Yritys on laatinut tarvittavat menettelytavat/käytännöt/toimintaohjeet käsitelläkseen sosiaalista vastuuta toimitusketjussaan. Nämä sisältävät myös 
vaatimusten täyttymisen varmistavat rutiinit. 

 
Asiakirjat ovat kolmannen osapuolen tarkastamat. 

ISO 14001 

mailto:lena.almestrand@finja.se
http://www.finja.se/
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Onko tuotteella käyttöturvallisuustiedotetta? Onko tuotteella luokitus? 

  
Ilmoita, mitä kandidaattilistan versiota on käytetty (päivä, kuukausi, vuosi): Onko tuotteeseen sisältyvien aineiden pitoisuudet laskettu yhdistettyjen 

tuotteiden osalta: 
 

  
Tuote sisältyy RoHS-direktiiviin: Tuotteen paino: 

Kuinka suuri osa materiaalin sisällöstä on ilmoitettu (%): 

 
Jos tuote sisältää nanomateriaaleja, jotka on lisätty siihen tietoisesti tietyn funktion saavuttamiseksi, ilmoita kyseiset nanomateriaalit alla: 

 

Onko tuote rekisteröity Basta-

rekisteriin? Ei 
 

Muut tiedot: 

 
Haihtuvien orgaanisten aineiden (g/litra) osuus, koskee ainoastaan 
tiivistysaineita, maaleja, lakkoja ja liimoja: 

 

 

 

Toimittaja (Hey’di) luovuttaa ei julkiseksi tarkoitettua tietoa materiaalisisällöstä arviota varten.  

 

Tuote ja/tai aineosat 

 

 

 

4. RAAKA-AINEET 
Raaka-aineet 

Tuotteen yhteenlaskettu kierrätetty materiaali 
 

Kyllä Kyllä 

10.07.2017 Ei olennaista (kemialliset tuotteet) 

100 

Ei 

Altistusreitit/elin 

Vaarala
usekkee

Aineet, joilla on 
irtautumisominaisuuksia 

Kandidaattilistalla 
olevat aineet 

Kommentit 

Vaihtoehtoinen 
nimike 

CAS-
numero 

Pitoisuusalue EY 

Aine 

Aluminaattiseme
ntti 

Materia
ali 

Aineosa Vai
he 

10<x<30 

Sideaine Toimitus 

Sisältääkö tuote kierrätettyä materiaalia? 
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Uusiutuva materiaali 

 
Uusiutuvan materiaalin osuus tuotteesta (lyhyt kierto, alle 10 vuotta):  Uusiutuvan materiaalin osuus tuotteesta (pitkä kierto, yli 10 vuotta): 

 

 

  

Onko raaka-aineille olemassa kolmannen osapuolen sertifioimaa pohjaa, jolla aineen alkuperä, raaka-aineen tuotanto tai valmistus- tai kierrätysprosessit 

voidaan tarkistaa (esimerkiksi BES 6001:2008, EMS-sertifikaatti, USGBC-ohjelma)? Jos kyllä, mikä järjestelmä / mitkä järjestelmät: 

Puuraaka-aineet 
 

 

Kuinka suuri osa on sertifioitu (%)? 
 

Mitä sertifiointijärjestelmää on käytetty (esimerkiksi FSC, CSA, SFI/CoC, PEFC)? 
 

Viitenumero: 
 

Ilmoita puuraaka-aineen hakkuumaa sekä täyttyvätkö alla mainitut kriteerit. Hakkuumaa: 
 

 

  
 

  

5. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
Tuotteen elinkaaren ja valmistusvaiheen aikainen ympäristövaikutus EN 15804:n moduulien 
A1–A3 mukaisesti 

 

 

Mitä tuoteryhmäkohtaisia ohjeita (PCR) on käytetty: Ympäristöselosteen (EPD) rekisteröintinumero/numero: 
 

Ilmaston lämpeneminen (GWP100) [kg CO2-ekv]: Otsonikato (ODP) [kg CFC 11-ekv]: 
 

Happamoituminen (AP) [kg SO2-ekv]: Valokemiallisen otsonin muodostuminen (POCP) [kg eteeni-ekv]: 
 

Rehevöityminen (EP) [kg (PO4)-3-ekv]: Uusiutuva energia [MJ]: 
 

Uusiutumaton energia [MJ]: Onko tuotteelle tehty Green Guide -laskelma, mikä arvosana: 
 

Jos tuotteella ei ole ympäristötuoteselostetta tai muuta elinkaarianalyysia, kuvaile tuotteen ympäristövaikutukset elinkaarip erspektiivistä: 
 

Onko biopohjaiset raaka-aineet testattu ASTM-testausmenetelmän D6866 mukaisesti: 

Ei sisällä CITES-sopimuksessa mainittuja puulajeja tai siinä mainittua alkuperää olevia uhanalaisia lajeja. 

Puutavara on kaadettu laillisesti ja toiminnasta on olemassa todistus. 

Puuraaka-aineet sisältyvät Sisältyvät puuraaka-aineet on sertifioitu 

Onko tuotteesta laadittu ympäristötuoteseloste EN 15804:n tai ISO 14025:n mukaisesti? 
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6. JAKELU 
Valmiin tuotteen jakelu 

 

Käyttääkö jakelija Byggpall-

palautusjärjestelmää? Kyllä 

Käyttääkö jakelija uudelleen käytettäviä pakkausmateriaaleja? Ei 

Ottaako jakelija pakkausmateriaalit 

takaisin? Ei 

Kuuluuko jakelija pakkausten tuottajavastuujärjestelmään? Kyllä 

Jos kyllä, mikä pakkaus ja mikä järjestelmä: 

 
Tuotteet toimitetaan kertakäyttöisissä muovi- ja/tai paperisäkeissä. Finja Betong AB on mukana Ruotsin FTI:ssä (Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen). Muut tiedot: 

 

7. RAKENNUSVAIHE 
Rakennusvaihe 

 
Onko tuotteella erityisvaatimuksia säilytykseen liittyen? 

 

Tarkenna 
 

Onko tuotteella erityisvaatimuksia ympärillä oleviin rakennustuotteisiin liittyen? 
 

Tarkenna 
 

Muut tiedot: 

Kyllä 

Säilytettävä kuivassa. 

Ei 
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8. KÄYTTÖVAIHE 
Käyttövaihe 

 
Edellyttääkö tuotteen käyttö ja ylläpito erityisiä aineita ja tarvikkeita? 

 

Tarkenna: 
 

Edellyttääkö tuotteen käyttö energiaa? 
 

Tarkenna: 
 

Tuotteen arvioitu tekninen käyttöikä: 
 

Kommentit: 

 
 

Onko tuotteella energiamerkintädirektiivin (2010/30/EU) 

mukainen energiamerkintä? 

 
Jos kyllä, mikä merkintä (G–A, A+, A+, A++, A+++): 

 

  

Muut tiedot: 

 
 

9. PURKAMINEN 
Purkaminen 

 
Onko tuote valmisteltu purkamista varten 

(irrottaminen)? Ei 

Tarkenna: 

 

 
 

Edellyttääkö tuotteen purkaminen erityisiä toimenpiteitä terveyden ja ympäristön 
suojaamiseksi? 

Tarkenna: 
 

Muut tiedot: 

Ei olennainen 

Ei 

Ei 

>50 vuotta 

Ei 
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10. JÄTTEIDEN KÄSITTELY 
Toimitettu tuote 

 
Kuuluuko toimitettu tuote sähkölaitteiden valmistajan vastuusta säätävän asetuksen (Ruotsi 2014:1075) piiriin muuttuessaan jä tteeksi? 

 

Soveltuuko tuote tai sen osat uudelleenkäyttöön sen muututtua jätteeksi? 
 

Tarkenna: 
 

Soveltuuko tuote tai sen osat materiaalikierrätykseen sen muututtua jätteeksi? 
 

Tarkenna: 
 

Soveltuuko tuote tai sen osat energiasisällön hyödyntämiseen sen muututtua jätteeksi? 
 

Tarkenna: 
 

Onko toimittajalla rajoituksia tai suosituksia tuotteen uudelleenkäyttöön, materiaalikierrätykseen, energiasisällön hyödyntämiseen tai hävittämiseen liittyen? 
 

Tarkenna: 
 

 

 
Luokitellaanko toimitettu tuote vaaralliseksi jätteeksi sen muututtua jätteeksi? 

 

Sisäänrakennettu tuote 

 
Luokitellaanko sisäänrakennettu tuote vaaralliseksi jätteeksi? 

 

 

Muut tiedot 
 

Kovettumaton materiaali luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, mutta kovettunut materiaali käsitellään rakennusjätteenä. 
Ehdotus kovettumattoman tuotteen jätekoodiksi: 20 01 15* – Emäkset 

Ei 

Ei 

Kyllä 

Täyteaineena, 100 %. 

Ei 

Ei 

101314 – 14 Betonijäte ja betoniliete. 
 

170904 – 04 Muut kuin nimikkeissä 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet. 

Toimitetun tuotteen jätekoodi kun se muuttuu jätteeksi 

Ei 

Ei 
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11. SISÄYMPÄRISTÖ 
Sisäympäristö 

 

 

  
 

  
 

Onko tuotteella kriittinen kosteusarvo? 
 

 

Jos kyllä, mikä:  

   

Melu Sähkökenttä Magneettikenttä 

 

Voiko tuotteesta aiheutua omaa melua? 
 

Voiko tuotteesta aiheutua sähkökenttä? 
 

Voiko tuotteesta aiheutua magneettikenttä? 

Ei olennainen Ei olennainen Ei olennainen 

Arvo: Arvo: Arvo: 

 

Yksikkö: 

 

Yksikkö: 

 

Yksikkö: 

 

Mittaustapa: 

 

Mittaustapa: 

 

Mittaustapa: 

 
 

 

Maalit ja lakat 
 

 

Päästöt 

 
Tuotteen sille tarkoitetussa käytössä päästämät päästöt: 

 

Muut tiedot 

Tuotteesta ei pääse päästöjä 

Tuotteen päästöjä ei ole mitattu 

Tuotetta ei ole tarkoitettu sisäkäyttöön 

Ei 

Tuote on vastustuskykyinen sienille ja leville märkätiloissa käytettäessä 


