
Ändringen av

Ersät ter version från (datum):

Finns en prest
byggprodukt fö
varan?

Om ja, ange pr

BYGGVARUDEKLARATION

Denna blankett  är ut f

och Sveriges Fär

lagst iftning.

1. Grunddata

Produktidentifikation

Varunamn: Tinova Wood Base Oil

Utfärdandedat

KN-nomenklat

Varubeskrivnin

Vid ändrad deklar

Ändringen avser:

Ersät ter version från (datum):

Finns en prest
byggprodukt fö
varan?

Om ja, ange pr

Övriga upplysninga

Företagsnamn

Adress: Staffanstorpsv

205 17 M almö

Webbplats: www.nordsjo

Har företaget  miljöledningssystem?

Företaget  är cert ifierat  enligt

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller rikt linjer använts för at t  hantera s
ansvarstagande i leverantörskedjan

Om ja, beskriv nedan företagets sociala arbete

Övriga upplysninga

3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatabla

Ange varans v

Ange varans klassific

Varan består

BYGGVARUDEKLARATION

Denna blankett  är ut formad enligt

och Sveriges Färgfabrikanters Före

Grunddata

Produktidentifikation

Tinova Wood Base Oil

Utfärdandedatum 2016-11

nomenklatur/ SNI

beskrivning: Vat tenburen gr

Vid ändrad deklaration

Ändringen avser: Uppdaterin

Ersät ter version från (datum):

Finns en prestandadeklarat io
byggprodukt förordningen, framtagen 

Om ja, ange prestandadeklar

Övriga upplysningar:

Företagsnamn: Akzo Nobel D

Staffanstorpsvägen 50

205 17 M almö

www.nordsjo.se

Har företaget  miljöledningssystem?

Företaget  är cert ifierat  enligt

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller rikt linjer använts för at t  hantera s
ansvarstagande i leverantörskedjan

beskriv nedan företagets sociala arbete

Övriga upplysningar

3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för var

Ange varans vikt :

Ange varans klassificering:

Varan består vid leverans

BYGGVARUDEKLARATION

ormad enligt Byggvarudeklarat io

gfabrikanters Förenings rikt linjer. Informationen b

Tinova Wood Base Oil

11-14

buren grundningsolj

Uppdatering t ill BVD5.

Ersät ter version från (datum): 2014-03-01

andadeklarat ion, enligt
rordningen, framtagen för

estandadeklarat ionsnummer

Akzo Nobel Decorat ive Coat i

ägen 50

.se

Har företaget  miljöledningssystem?

Företaget  är cert ifierat  enligt ISO 9001

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller rikt linjer använts för at t  hantera s
ansvarstagande i leverantörskedjan

beskriv nedan företagets sociala arbete

3. Innehållsdeklaration

d för varan?

ering: Aquat ic Chronic 3, H412

av följande delar/

BYGGVARUDEKLARATION

rudeklarat ionsföreninge

nings rikt linjer. Informationen b

undningsolja för utom

Ändrad var
märkningsin
klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts em

01 Kontrollerad 

ör
Ja

at ionsnummer:

ecorat ive Coat ings AB

ISO 9001 ISO 14001

Har ledningssystem eller rikt linjer använts för at t  hantera s

beskriv nedan företagets sociala arbete:

Vikt  kan ej a

Aquat ic Chronic 3, H412

av följande delar/ komponenter 

BYGGVARUDEKLARATION

ingens anvisningar fö

r. Informationen baserar sig på bra

Varugrupp/ Var

ID

a för utomhusbruk.

Ändrad vara: ident ifieras genom klassificerings
märkningsinformat i
klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts em

Kontrollerad utan ändrin

Ja

Organisat ionsnr

Kontaktperson

Telefon:

E-post : HSE.se@akzonobel.com

ISO 14001

Har ledningssystem eller rikt linjer använts för at t  hantera socialt

 Ja

Vikt  kan ej anges

komponenter och med angiv

gar för BVD2015 samt Sveriges Fog

aserar sig på branschöverenskommelser,

Varugrupp/ Varugruppsindel

ident ifieras genom klassificerings
format ionen. M indre ä

klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts em

utan ändring den

 Nej

Organisat ionsnr: 556142

Kontaktperson: Råvaru

: 040-355000

HSE.se@akzonobel.com

 Ja

Annat , spe

  Ja

nges/ ej relevant

och med angivna kemiska sa

samt Sveriges Fog- och 

nskommelser, -rekommen

ugruppsindelning: Oljor och t r

ident ifieras genom klassificerings
onen. M indre ändringar, ej r

klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts em

g den

556142-8011

Råvaru- och Produktsäker

HSE.se@akzonobel.com

Annat , specificera:

 Nej

/ ej relevant

na kemiska sammansät tnin

och Limleverantör

rekommendationer samt gäl

Oljor och t räskydd

ident ifieras genom klassificerings- och
ndringar, ej relevanta f

klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.

 Ej relevant

oduktsäkerhet

Nej

Nej

mmansät tning:

1

antörers Förenings

amt gällande

äskydd

elevanta för
klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.

1



BYGGVARU

Ingående

Komponenter

Lösningsmedel

Bindemedel

Konserveringsmedel

Konserveringsmedel

Tillsatsmedel

Övriga upplysningar:
(CAS nr 60207

Innehåller varan, eller
ämnen med sä
ämnen) som fi
0,1 vikts-%?

För sammansa

Ange vilken utgåva av k

Omfat tas vara

Om varans kemis
varan här. Om 

Komponent

Innehåller varan nanomater
funkt ion:

Om Ja, ange vilket  material:

Övriga upplysningar:

BYGGVARUDEKLARATION

Komponenter/ material

Lösningsmedel

onserveringsmedel

Konserveringsmedel

Tillsatsmedel

Övriga upplysningar: För allergiker

(CAS nr 60207-90-1) under klassificeringsgränsen

Innehåller varan, eller någon av 
ämnen med särskilt  farliga egenskaper 
ämnen) som finns med på ka

%?

För sammansat ta varor, har koncentr

Ange vilken utgåva av kandidat för

Omfat tas varan av RoHS-direkt ivet

Om varans kemiska sammansät
varan här. Om innehållet  är o

M aterial

Innehåller varan nanomater

Om Ja, ange vilket  material:

Övriga upplysningar:

DEKLARATION

Ingående ämnen

Vatten

Alkyd resin

3-jod-2-propy

butylkarbamat

Propikonazol

Ammoniaklösning

För allergiker: innehåller
under klassificeringsgränsen

någon av dess delkom
iga egenskaper (Substances o

nns med på kandidat förteckn

t ta varor, har koncentrat ionen berä

andidat förteckninge

direkt ivet?

ka sammansättning är ann
innehållet  är oförändrat  läm

M aterial

aran nanomaterial, vilka är medv

Om Ja, ange vilket  material:

DEKLARATION

Ingående ämnen

40

10

propynyl

arbamat

<1

Propikonazol <0,25

mmoniaklösning <

: innehåller 3-jod-
under klassificeringsgränsen. Kan orsaka en

dess delkomponenter om 
iga egenskaper (Substances o

ndidat förteckningen i en kon

at ionen beräknats på:

teckningen som har anv

Ja

tning är annan efter inb
förändrat  lämnas inga up

Ingåe

ämnen

lka är medvetet  t illsat ta fö

DEKLARATION

Vikt %

alt g

EG-

REACH

40-60 231
7732

10-25 -

<1 259
55406

<0,25 262
60207

<0,2 215
1336

-2-propynyl butyl
Kan orsaka en allergisk reakt ion.

ponenter om det  är en sam
(Substances of very high concern, 

ingen i en koncentrat ion s

knats på:

n som har använts (År, m

Ja

an efter inbyggnad än v
nas inga uppgifter i nedanståe

Ingående

ämnen

etet  t illsat ta för at t  uppnå e

-nr/ CAS-nr/

REACH-regnr

231-791-2 /
7732-18-5

259-627-5 /
55406-53-6 / -

262-104-4 /
60207-90-1

215-647-6 /
1336-21-6 7

butylkarbamat (CAS
allergisk reakt ion.

det  är en sammansat t  vara
h concern, SVHC-

centrat ion som överst iger

 Hela
varan

änts (År, månad, dag):

 Nej

yggnad än vid leverans, anges i
pgifter i nedanstående tabell:

Vikt %

alt g

EG

CAS

r at t  uppnå en viss

Klassificering

-

-

Acute Tox. 4, H

Acute Tox. 3, H

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, 

STOT RE 1, H372

Aquat ic Acute

Aquat ic Chroni
H410
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquat ic Acute 1,
Aquat ic Chroni
H410

Skin Corr. 1B, H31

Eye Dam. 1,

Aquat ic Acute 1, H400

arbamat (CASnr 55406
allergisk reakt ion.

mansat t  vara,
-

om överst iger

Komponent

ånad, dag): 201

rans, anges innehållet  i de
tabell:

EG-nr/

CAS-nr

Klassifi

cering

cering

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 3, H331

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

STOT RE 1, H372

Aquat ic Acute 1, H400

Aquat ic Chronic 1,

Acute Tox. 4, H301
ens. 1 , H317

Aquat ic Acute 1, H400
Aquat ic Chronic 1,

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Acute 1, H400

55406-53-6) och p

Ja Nej

Komponentnivå

20160620

nnehållet  i den färdiga in

Klassifi-

cering

Kommentar

Ja Nej

Kommentar

propikonazol

Nej

 Ej relevant

n färdiga inbyggda

Kommentar

Nej

Kommentar

byggda



BYGGVARU

4. Råvaror

Ange andelen 

Råvaror

Komponent

Ange andel för

Ange andel för

Är ingående bi

Finns det  för råvarorna  underlag för t redjepartscert ifierat  system för ko
ursprung, råva
(exempelvis BES 6001:2008, EM S

Om Ja, ange s

Finns t räslag ell

Har t rävirket  avv

Färger och lacker

Om användning i våt r

5. M iljöpåverkan

Finns en miljövarudeklar
15804 eller IS

Klimatpåverkan (GWP

Försurning (AP):

Övergödning (EP):

Om miljövarudeklarat ion eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av 
livscykelperspekt iv:

Har beräkning gjorts i Gree

6. Distribut

Tillämpar leverantören

Tillämpar leverantören

Återtar leverantören

Är leverantören
förpackningar?

Övriga upplysninga

BYGGVARUDEKLARATION

4. Råvaror

Ange andelen flykt iga organiska äm

M aterial/ råvara

Ange andel förnybart  materi

Ange andel förnybart  mater

Är ingående biobaserad råv

Finns det  för råvarorna  underlag för t redjepartscert ifierat  system för ko
ursprung, råvaruutvinning, t illve
(exempelvis BES 6001:2008, EM S

Om Ja, ange system/ system

Finns t räslag eller ursprung i CITES appe

ket  avverkats på et

Färger och lacker

ning i våt rum, är v

M iljöpåverkan

Finns en miljövarudeklarat ion 
15804 eller ISO 14025, framtagen för var

Klimatpåverkan (GWP100):

Försurning (AP):

Övergödning (EP):

Om miljövarudeklarat ion eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av 
livscykelperspekt iv:

Har beräkning gjorts i Gree

Distribution av färdig vara

leverantören retursystem för lastbärare av v

leverantören system med flergångsemballage för v

leverantören emballage

leverantören ansluten t ill
förpackningar?

Övriga upplysningar:

DEKLARATION

rganiska ämnen (g/ lit

M aterial/ råvara Land för
råvaruutvinning

nybart  material i varan (kort  c

nybart  material i varan (lång c

obaserad råvara testad enli

Finns det  för råvarorna  underlag för t redjepartscert ifierat  system för ko
ruutvinning, t illverknings

(exempelvis BES 6001:2008, EM S-cert ifikat6 USG

ystem/ systemen:

er ursprung i CITES appe

erkats på ett  lagligt  sät t  och finns i

um, är varan motstå

jövarudeklarat ion framtagen enligt  EN
O 14025, framtagen för var

): kg CO

kg SO

kg (PO

Om miljövarudeklarat ion eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av 

g gjorts i Green Guide, ange betyg:

ion av färdig vara

retursystem för lastbärare av v

system med flergångsemballage för v

emballage för varan?

ansluten t ill et t  system för producentansvar för

DEKLARATION

nen (g/ liter):

Land för
råvaruutvinning

an (kort  cykel, <10 år

aran (lång cykel, <10 år

ara testad enligt  ASTM  te

Finns det  för råvarorna  underlag för t redjepartscert ifierat  system för ko
rknings- eller återvinningsprocesser eller liknande?

cert ifikat6 USGBC program)

er ursprung i CITES appendix för hotade ar

t  lagligt  sät t  och finns intyg e

aran motståndskraft ig m

framtagen enligt  EN
mtagen för varan?

kg CO2-ekv

kg SO2-ekv.

kg (PO4)
-3-ekv

Om miljövarudeklarat ion eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av 

nge betyg:

retursystem för lastbärare av v

system med flergångsemballage för v

för varan?

et t  system för producentansvar för

DEKLARATION

Ort  för
råvaruutvinning

ykel, <10 år)

ykel, <10 år)

gt  ASTM  test  method D 6866?

Finns det  för råvarorna  underlag för t redjepartscert ifierat  system för ko
eller återvinningsprocesser eller liknande?

BC program)

ndix för hotade arter?

t t  och finns intyg enligt  det ta?

ndskraft ig mot  svamp och alger

Ja

Ozonned

M arknära ozo

Förnybar ener

Icke förnybar 

Om miljövarudeklarat ion eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av 

retursystem för lastbärare av varan?

system med flergångsemballage för varan?

et t  system för producentansvar för

råvaruutvinning
Land för
t illverkning

D 6866?

Finns det  för råvarorna  underlag för t redjepartscert ifierat  system för kontroll av
eller återvinningsprocesser eller liknande?

nligt  det ta?

p och alger?

 Nej Regist reringsnumm
EPD:

Ozonnedbrytning (ODP)

M arknära ozon (POCP):

Förnybar energi:

Icke förnybar energi:

Om miljövarudeklarat ion eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av 

 Ej releva

aran?  Ej relevant

 Ej relevant

 Ej relevant

Land för
t illverkning

Ort  för
t illverkning

Ja

ntroll av
eller återvinningsprocesser eller liknande?

Ja

Ja

Ja

Ja

Regist reringsnumm
EPD:

ng (ODP):

n (POCP):

energi:

Om miljövarudeklarat ion eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur et t

j relevant

relevant

relevant

relevant

Ort  för
t illverkning

 Vikts %

 Vikts %

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Regist reringsnummer /  ID-nummer för

kg CFC 1

kg eten

        M J

        M J

varan beaktas ur et t

 Ja

 Ja

 Ja

 Ja

Kommentar

 Nej

 Nej

 Nej

 Nej

 Nej

nummer för

kg CFC 11-ekv

kg eten-ekv

varan beaktas ur et t

 Nej

 Nej

 Nej

 Nej



BYGGVARU

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda
krav vid lagring?

Ställer varan särskilda krav
på omgivande by

Övriga upplysninga

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift
och underhåll?

Ställer varan krav på energit illförsel för
drift?

Livslängd:  Up
livslängden beror på situat ionsspecifika omständigheter såso
och omgivand
underliggande 

Finns en energ

Övriga upplysninga

9. Rivning

Är varan förberedd för
demontering (isärtagning)?

Kräver varan särskilda åtgärder
för skydd av hälsa och miljö v
rivning & dem

Övriga upplysninga

BYGGVARUDEKLARATION

Byggskedet

Ställer varan särskilda
krav vid lagring?

Ställer varan särskilda krav
på omgivande byggvaror?

Övriga upplysningar: Se punkt  7 i sä

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift
och underhåll?

Ställer varan krav på energit illförsel för

Livslängd:  Uppskat tad tek
livslängden beror på situat ionsspecifika omständigheter såso
och omgivande klimat  (t  ex fukt , tem
underliggande materialet  och förlä

nns en energimärkning för 

Övriga upplysningar:

Rivning

örberedd för
demontering (isärtagning)?

Kräver varan särskilda åtgärder
för skydd av hälsa och miljö v
rivning & demontering?

Övriga upplysningar

DEKLARATION

 Ej releva

Ställer varan särskilda krav
ggvaror?

 Ej releva

Se punkt  7 i säkerhetsd

Ställer varan krav på insatsvaror för drift

Ställer varan krav på energit illförsel för

pskat tad teknisk livslängd för varan ka
livslängden beror på situat ionsspecifika omständigheter såso

e klimat  (t  ex fukt , temperatur
t  och förlänger därm

imärkning för varan?

demontering (isärtagning)?
E

Kräver varan särskilda åtgärder
för skydd av hälsa och miljö vid

E

DEKLARATION

j relevant J

j relevant J

kerhetsdatabladet  för i

Ställer varan krav på insatsvaror för drift  Ja

Ställer varan krav på energit illförsel för  Ja

slängd för varan kan under opt i
livslängden beror på situat ionsspecifika omständigheter såso

peratur, sol, vind) o
nger därmed hela vara

För kemiska pr

Ej relevant

Ej relevant

DEKLARATION

Ja Nej

Ja Nej

atabladet  för informat

 Nej

 Nej

slängd för varan kan under opt imala och kor
livslängden beror på situat ionsspecifika omständigheter såsom underlag

, sol, vind) och kan där
ed hela varans/ underlagets 

För kemiska produkter är ene

 Ja N

 Ja N

Nej Om ” ja” , specif

Nej Om ” ja” , specif

nformat ion om hanter

Om ” ja” , specificera

Om ” ja” , specif

n under opt imala och korrekta bet in
m underlag, underarbete

ch kan därför variera. Produkten i s
ns/ underlagets livslängd.

odukter är energimärkning ej 

Nej Om ” ja” , specif

Nej Om ” ja” , specif

Om ” ja” , specificera

Om ” ja” , specificera

ion om hantering och lagring.

” , specificera

Om ” ja” , specificera

rekta bet ingelser var
, underarbete, appliceri

Produkten i sig skyddar 
livslängd.

rgimärkning ej relevant

Om ” ja” , specificera

Om ” ja” , specificera

icera: Frost frit t

icera

ing och lagring.

gelser var iera. Den fakt iska
, appliceringsförfarande, slitag

Produkten i sig skyddar ofta det

relevant

. Den fakt iska
farande, slitage
ofta det



BYGGVARU

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjl
eller delar av varan?

Är materialåte
hela eller delar 

Är energiåtervinning möjlig för hela
eller delar av varan?

Har leverantören restrikt ioner och
rekommenda
återanvändnin
energiåtervinning eller deponering?

Ange avfallsko

Är den levererade

Om varans kemis
varan därmed får en annan

Ange avfallskod

Är den inbygg

Övriga upplysninga

11. Innemiljö

Produkten e
för inomhusbr

Varan avger vi

Typ av emissi

Kan varan ge upphov 

Kan varan ge u

Kan varan ge u

Övriga upplysningar:

Hänvisningar

Bilagor

BYGGVARUDEKLARATION

Avfallshantering

ändning möjlig för hela
eller delar av varan?

Är materialåtervinning möjlig för
hela eller delar av varan?

Är energiåtervinning möjlig för hela
eller delar av varan?

Har leverantören restrikt ioner och
dat ioner för

återanvändning, material-
energiåtervinning eller deponering?

Ange avfallskod för den levererade

levererade varan klassad som farligt  avfall?

Om varans kemiska sammansät tni
varan därmed får en annan

Ange avfallskod för den inbyggda

inbyggda/ uthärdade

Övriga upplysningar:

Innemiljö

Produkten ej avsedd
för inomhusbruk

Varan avger vid avsedd anvä

mission Resultat

mätpunkt 

Kan varan ge upphov t ill eget  buller

Kan varan ge upphov t ill elekt riska fält?

Kan varan ge upphov t ill mag

Övriga upplysningar:

Hänvisningar

DEKLARATION

Avfallshantering

ig för hela
relevant

rvinning möjlig för
relevant

Är energiåtervinning möjlig för hela
relevant

Har leverantören restrikt ioner och

- eller
energiåtervinning eller deponering?

relevant

levererade varan

varan klassad som farligt  avfall?

ka sammansät tning är ann
d får en annan avfallskod anges den här

inbyggda/ uthär

/ uthärdade varan klassad som farligt  avfall?

Varan avger 
emissioner

d avsedd användning följand

Resultat

mätpunkt 1

t ill eget  buller?

phov t ill elekt riska fält?

pphov t ill magnet iska fält?

DEKLARATION

 Ej
relevant

 Ej
relevant

 Ej
relevant

 Ej
relevant

varan: 20 01 27 (

varan klassad som farligt  avfall?

ng är annan efter inb
anges den här

/ uthärdade varan:

varan klassad som farligt  avfall?

Varan avger inga
relevanta för p

ndning följande emissione

Resultat

mätpunkt 2

phov t ill elekt riska fält?

net iska fält?

DEKLARATION

 Ja

 Ja

 Ja

 Ja

(alternat ivt  08 01 1

J

an efter inbyggnad än vi
anges den här. Om den är oförändra

Beror på underlaget

varan klassad som farligt  avfall?

Befint liga mät
relevanta för p

e emissioner:

mätpunkt 2

Enhet

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Nej Om ” ja” , specif

Nej Om ” ja” , specif

Nej Om ” ja” , specif
material kan energiåtervinnas

Nej Om ” ja” , specif

alternat ivt  08 01 11)

Ja

yggnad än vid leverans,
oförändrad utelämnas ne

Beror på underlaget

 Ja

Befint liga mätmetoder ej
relevanta för produkten.

M ätmetod/

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Om ” ja” , specificera

Om ” ja” , specificera

Om ” ja” , specificera
material kan energiåtervinnas

Om ” ja” , specificera

ans, och den färdiga
utelämnas nedanstående

metoder ej Varans emi
uppmätt

M ätmetod/ standard

icera

icera

icera: Om underliggende
material kan energiåtervinnas

icera

Nej

färdiga inbyggda (uthärda

danstående uppgifter

Nej

Varans emission ej
uppmät t .

standard Kommentar

Om underliggende

(uthärdade)

uppgifter.

ssion ej

Kommentar:


	1. Grunddata
	2. Hållbarhetsarbete
	3. Innehållsdeklaration
	4. Råvaror
	5. Miljöpåverkan
	6. Distribution av färdig vara
	7. Byggskedet
	8. Bruksskedet
	9. Rivning
	10. Avfallshantering
	11. Innemiljö
	Hänvisningar
	Bilagor



