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MILJÖVA
ARUDEK
KLARATIION
Prelasti C
Förretaget
Sea
alEco
P.O
O. Box 514
SE--331 25 Värnam
mo
Allm
mänt
Sea
alEco utvecklar, tillverkar och ma
arknadsför
gum
mmiduk och systemlösningar förr vattentätning
g och är markna
adsledare i Europ
pa.
De vanligaste applikkationerna är takktäckningar,
d
ngar, fasader
vatttenreservoarer, dammanläggnin
och
h avfalls deponie
er. Företagets
kva
alitetssystem är certifierat
c
enligt ISO 9001.
Miljjöarbetet
Arb
betet bedrivs efte
er den miljöpolic
cy som
anta
agits av SealEco
o med ett miljöle
ednings-system enligt ISO 14001.
1
Tillvverkningsverksam
mheten är anmä
älningspliktig
enligt miljöskyddsla
agen och redovissas årligen till
nsstyrelsen i Jön
nköpings län.
Län
Pro
odukten
Anv
vändningsområ
åde
Tätskikt i belastade
e taktäckningar för
låglutande tak och terrasser samt i bassänger,
mmar, deponier, fasader mm..
dam
Bes
skrivning
Pre
elasti C EPDM har
h en förnätad polymerp
stru
uktur som ger prrodukten unik ela
asticitet och
oövverträffad åldring
gsbeständighet, utan
pro
oblematiska tillsa
atser, under de mest
m
skifftande miljö- och
h klimatbetingelsser.
Ava
ancerad polymerrteknologi gör de
et möjligt att
upp
pnå dessa egensskaper med tunn
na tätskiktstjoc
cklekar.
Lån
ng livslängd i kom
mbination med lå
åg vikt och
volyym per installera
ad enhet ger en mycket
m
resu
urssnål produkt i hela livscykeln.
gående materia
al
Ing
EPD
DM polymer
Kim
mrök
Min
neraloljor
Harrtser

9%
29
45
5%
15
5%
6%

Tillssatser
Vulkkmedel
ZnO
O

1..5%
1..5%

odukten innehålle
er inga ämnen upptagna på
Pro
Kem
mikalieinspektion
nens begränsnin
ngs-, eller
allergilista.
Tillvverkning
Ingå
ående råvaror blandas till en färd
dig blandning
g i form av fällar. Materialet värm
ms och
kala
andreras ut till tvvå separata skiktt som laminerass till varandra.
Efte
er avkylning rulla
as gummiduken och ett
texttilmellanlägg upp
p på en ståltrum
mma.
Gum
mmit förnätas ge
enom vulkaniserring i
auto
oklav.
Därrefter avrullas oc
ch delas mellantyyg och
gum
mmiduk. Tyget återanvänds,
å
gum
mmiduken
avssynas och förpac
ckas.

Avfallshantering
as för återvinning
g.
Papper insamla
Övrigt avfall ca 20 g/m2 går till energiutvinning
e
och deponi.
mnas till
Miljöfarligt avfalll ca 0,7 g/m2 läm
auktoriserad en
ntreprenör.
Utsläpp till vattten och mark
Inga utsläpp till vatten och mark
k.
eras i slutet system.
Kylvatten cirkule
Spill- och dagva
atten är anslutett till kommunenss
avloppssystem..
Utsläpp till vattten och mark
Inga utsläpp till vatten och mark
k.
eras i slutet system.
Kylvatten cirkule
Spill- och dagva
atten är anslutett till kommunenss
avloppssystem..
Utsläpp till luft
c 20 mg TVOC// m2.
Vulkrök, totalt ca
Energi
ning ca 1,1 kWh// m2
El total förbrukn
Distribution
Transportvolym
m: ca 400 m2/m3 lastvolym
Produktionsortt: Värnamo/Sverrige
Transportsätt: Lastbil, Tåg, Fartyg, Flyg
Distributionsfo rmer
Från fabrik direkkt till kund samtt via återförsäljare. Leveran
nserna anpassass för bästa
kostnadseffektivvitet/resursutnytttjande.
Emballage
ullas upp på en papphylsa och
Gummiduken ru
emballeras i PE
E-påse. Rullarna placeras sedan
liggande med ru
ullstöd på en EU
UR-pall.

Ingående embaallage g/rulle

fyller sin ursprungliga funktio
on. Den förvänta
ade
livslängden fför dagens kvalitteter överstiger 50
5
år.
Rivning
ertas för återvinn
ning.
Gummiduk ffrån rivningar åte
Leveranser sskall avtalas vid varje tillfälle.
 Duken sskall vara ren frå
ån föroreningar,
metallde
elar och andra frrämmande förem
mål.
 Duken sskall uppdelas i hanterbara
h
storle
ekar
och rulla
as upp eller vika
as ihop på pall.
Levererat m
material skall, om möjligt,
specificerass enligt följande:
 Leveran
ntör
 Projekte
ets namn, gumm
midukens
kvalitetssbeteckning och
h tillverkningsår
 Mängd i kg eller m2 perr kolli samt total
mängd
Restprodukkter
Gummiduke
ens goda åldring
gsbeständighet gör
g
det möjligt a
att ta till vara restprodukter på ettt
flertal sätt alllt efter aktuella förutsättningar.
f
Återanvänd
dning
Gummiduk som appliceratss med
singeltäckning eller odlingsssubstrat, eller i
ngar,
bassänger, dvs utan penetrrerande infästnin
ara och återanvä
ändas i andra
kan tas till va
byggnader.
Återvinning
Om duken in
dsmutsad kan de
en
nte är alltför ned
malas ned till pulver och anvvändas som råvara
ng av ny gummid
duk eller som
för tillverknin
tillsatsmede
el i plaster för att öka elasticitet och
o
het.
slaghållfasth
I pyrolysanläggningar kan gasbränsle
g
och
nnas ur gummi.
kimrök utvin

Papphylsa:
750 g
85 g
PE-påse:
Totalt ca 25 g per
p m2 installerad
d produkt.
Företaget är anslutet till Repa-re
egistret.

Energiutvin ning
ens värmevärde 45 MJ/(m2,mm)) kan
Gummiduke
utvinnas gen
nom förbränning
g i avfallsvärmeverk
och cementtugnar.

Byggskedet
miduk applicerass på låglutande
Prelasti C gumm
tak och terrasse
er belastad av trrafikerbar
ytbeläggning, singeltäckning altternativt odlings-substrat.
es med hjälp av varmluft.
v
Skarvar förslute
Lastpallar ingår i retursystem. Övrigt
Ö
emballage
e
h lämnas till återvvinning.
källsorteras och

Avfallsprod ukter
ch emissioner fö
örekommer ej.
Urlakning oc

Bruksskedet

Övrigt
nformation för en
Miljövarudekklarationen ger in
kvalitativ bed
dömning av produktens
miljöpåverka
an.
Vår Kvalitetss- och Miljöansvvarig på SealEco
o tel.
0370-510 100 besvarar gärrna ytterligare
frågor.

Drift
Utöver anvisningar och förhållniingsorder till den
n
b
tätskikte
et krävs inga
personal som beträder
övriga resurser för att vidmakthålla tätskiktets
b
Gu
ummiduken
funktion under bruksskedet.
avger inga mätb
bara emissioner..
Underhåll
k
inget unde
erhåll.
Gummiduken kräver
Eventuella skad
dor repareras me
ed samma
produkt.
Livslängd
I USA har gumm
miduk använts sedan slutet av
40-talet. Ofta i mycket
m
extrema miljöer och
klimat.
alet introducerad
des gummiduk i
I början av 60-ta
Europa som forrtfarande, efter mer
m än 30 år, väl

Sea
alEco, P.O.Box 514, SE-331 25
5 Värnamo, Swe
eden
Phone +46 37
70 510 100, Faxx. +46 370 510 101, E-mail Info@sealeco.com
w
www.sealeco.co
m

Prelasti C
Kvalitativ redovisning av resursutnyttjande och miljöpåverkan
Pos.

Del av livscykeln

Energislag

Råvaror

Förnyelsebara
1

Resursförbrukning

1.1

Råvaror/Insatsvaror

1.2

Tillsatser < 5% av 1.1

1.3

Återvunna material

1.4

Ursprung för råvaror/insatsvaror
Sverige/EU/Övriga världen

1.5

Produktion

2.

Distribution av produkt

2.1

Produktionsort/Land ,Värnamo/Sverige

2.2

Tansportsätt, Lastbil, Tåg, Fartyg, Flyg

Olja, Diesel,
Bensin, El

2.3

Distributionsform

Olja, Diesel,
Bensin, El

2.4

Emballage

3

Byggskedet

3.1

Byggproduktion

3.2

Byggvaruanpassning

4

Bruksskedet

4.1

Drift

4.2

Underhåll

4.3

Livslängd

5

Rivning

5.1

Demontering

6

Restprodukter

6.1

Återanvändning

6.2

Materialåtervinning

6.3

Energiutvinning

7

Avfallsprodukter

7.1

Deponering

El

Ej Förnyelsebara

Inverkan på
mark

Vatten

Luft

Nej

Stoft

Nej

Vulkmedel 1,5%
ZnO
1,5%

Nej

Stoft

Nej

Gummipulver

Nej

Stoft

Nej

Rayontextil
Bomullstextil

Polymer textil

Nej

TVOC
20mg/m2

Deponi avfall
< 20g/m2

Trä, papp

Polyeten

Nej

TVOC

Nej

El
0,25 Wh/m2

El
0,85 Wh/m2

Emissioner till

EPDM
Kimrök
Min.olja
Hartser

29%
45%
15%
6%

Nej

Nej

Ej tillämpligt

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
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SO2, CO2

Aska

Nej

Nej

