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 1  GRUNDDATA

Varubeskrivning

Tillbehör av stål för åskskydd och potentialutjämning

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM  ›
EC001628 - Slagspets/huvud för jordspett-

EC000506 - Uppfångarstång för åskledare-

EC000514 - Koppling för åskledare-

BK04  ›

BSAB  ›

UNSPSC  ›

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
OBO Bettermann AB

Organisationsnummer
5566815519

Adress

Hemsida
www.obobettermann.se

Miljökontaktperson

Namn
Helen Holmström

Telefon
042-3888204

E-post
holmstrom.helen@obobettermann.se

 2  HÅLLBARHETSARBETE
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Företagets certifiering

ISO 9000■

ISO 14000■

Policys och riktlinjer

 3  INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att
uppnå en viss funktion Nej

Varans vikt 0,63 - 3,65 kg/m

 

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material
/komponenter

Vikt-% i
komponent

CAS-nr (alt
legering)

EG-nr (alt
legering)

Vikt % i
produkt

Kommentar

Gjutjärn Övrigt, metaller 0% varmförzinkat
gjutjärn

Del av materialinnehållet som är deklarerat

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high
concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som
överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2019-01-11 00:00:00

Övrigt

Inget angivet
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 4  RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

 5  MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ja

 6  DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

skickas i kartong som är återvinningsbar

 7  BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej

 8  BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd? Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU)
för varan? Ej relevant

 9  RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid
rivning/demontering? Nej
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10 AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir
avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

kan återanvändas om hel

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

återvinns som stål

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning,
material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170405

 

Sida 4



 

11 ARTIKELIDENTITETER

E-nummer Leverantörens artikelnummer GTIN

06 813 05 3042200 4012195243137

06 814 93 3044904 4012195643036

06 815 28 5430151 4012195430575

06 816 06 5313058 4012195237372
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12 Bilagor

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration MILJÖ_34378_0681300.pdf

Skötselanvisning

 
Övriga bifogade dokument

Bilder_iBVD_00007.pdf-
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2005-11-24 

Miljödeklaration för elektriska produkter version 05 
Produktgrupp: Potentialutjämning samt åskskyddsmaterial Uppgiftslämnare: Jan Ardlid 

E-nummer: 06 813 00-06 815 15 

E 52 709 80-52 710 72 

 

Tillverkare: OBO Bettermann Gmbh & Co. 

 

Företag: OBO Bettermann AB 

 

Adress: Florettgatan 20 

254 67   Helsingborg 

 

Utskriftsdatum: 2007-08-13 Telefon: 042-388200 
 

Krav 

Lag-

stad-

gade 

krav 

Krav 

uppfyllda 
Kommentarer 

Ja Nej 

Ej 

Rel. 

1 Miljöanpassad konstruktion/återvinning      

1.1 Produkterna är konstruerade för enkel demontering av 

stora detaljer i samband med återvinning. (Detta gäller 

om produkterna innehåller miljöfarliga ämnen eller är så 

stora att de kan förväntas demonteras vid skrotning).* 

   X  

1.2 Stora plastdetaljer består av material som är lätt att 

återvinna. 

   X  

1.3 Alla plastdetaljer över 50 g är märkta enligt ISO 11469.  X    

1.4 Produkterna är fria från ämnen som bryter ned 

ozonskiktet (bl.a. CFC och HCFC).* 

X X    

1.5 Produkterna är fria från PCB. X X    

1.6 Produkterna är fria från kvicksilver.* X X    

1.7 Produkterna är fria från bly med undantag för bly i 

lödförbindningar. 

 X    

1.8 Produkterna är fria från bromerade flamskyddsmedel 

(PBB, PBDE och PBBE).* 

 X    

1.9 Produkterna är fria från PVC* i kablar och ledningar    X  

1.10 Produkterna är fria från PVC* i övriga delar   X   

1.11 Produkterna är fria från kadmium.  X X    

1.12 Produkterna är fria från batterier, definierade som 

miljöfarliga enligt EU direktivet 91/157/EEC. 

   X  

1.13 Produkterna är fria från lösningsmedelsbaserade 

färger/och lacker. 

 X    

1.14 Produkterna är fria från metallpigment eller övriga 

miljöfarliga ämnen i färger/lacker eller plaster. 

 X    

2 Elsäkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet EMC etc.      

2.1 Produkterna uppfyller aktuella nationella och 

internationella elsäkerhetsbestämmelser.* 

X X    

2.2 Produkterna uppfyller aktuella nationella och 

internationella EMC-bestämmelser.* 

X X    

2.3 Produkterna är tredjepartcertifierade för elsäkerhet och 

EMC.* 

 X    

2.4 Produkterna har CE-märkning.* X X    

3 Förpackning      

3.1 Produkternas förpackningsmaterial är återvinningsbart.    X  

3.2 System finns för återtagande av förpackningar.   X   

3.3 Företaget är anslutet till/har ett eget system för insamling 

och återvinning av förpackningar.* 

X X    

3.4 Förpackningar av plast är märkta enl. DIN 6120.    X  

3.5 Förpackningsmaterialet är fritt från PVC.  X    

4. Miljöpolicy      

4.1 Företaget har en dokumenterad miljöpolicy.*  X    

4.2 Företagets fabrik/-er är EMAS-certifierade*  X    

4.3 Företagets fabrik/-er är ISO 14000-certifierade  X    

4.4 Ansluten till El-kretsen   X   

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel
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4.5 Produkterna är anpassade till RoHS direktivet  X    

* fördjupad information finns på nästa sida 

Fördjupad information till Miljödeklarationen för elektriska produkter 
 

1.1 Små elektriska produkter kommer vid skrotning troligtvis inte att demonteras (med undantag för produkter 

innehållande miljöfarliga komponenter t.ex. kadmiumbatterier) utan kommer att sönderdelas mekaniskt eller 

förbrännas, varefter värdefulla material kommer att återvinnas. 

1.4 Användning av ämnen som bryter ner ozonskiktet skall avvecklas enligt EU-rådets förordning nr 30, 93/94. 

1.5 – 1.10 Med fri menas att ingen detalj i produkten innehåller mer än 0,1% viktprocent av det angivna ämnet 

1.6 Gällande förordning gör undantag för små mängder kvicksilver i vissa elektriska komponenter, t.ex. lysrör och 

lysrörslampor. 

1.8 Inom OECD pågår ett arbete med att begränsa användningen av vissa flamskyddsmedel t.ex. PBB, PBDE och PBBE. 

1.11    Med fri menas att ingen detalj i produkten innehåller mer än 0,01% viktprocent av det angivna ämnet  

1.14 Med miljöfarliga ämnen avses ämnen enligt Kemikalieinspektionens begränsningslista. 

2.1 Produkterna får marknadsföras inom EU endast om gällande förordningar med tillhörande elsäkerhetsstandard 

uppfylls. 

2.2 Produkterna får marknadsföras inom EU endast om gällande förordningar med tillhörande standard för EMC 

uppfyllas. 

2.3 Tredjepartcertifiering är frivillig inom EU. 

2.4 CE-märkning innebär att för produkten aktuella EU-direktiv uppfylls. CE-märkning skall finnas på produkten 

och/eller förpackningen och/eller i bruksanvisningen. 

3.3 I vissa länder måste leverantörerna ha ett system för insamling/återvinning av förpackningar eller vara anslutna till ett 

branschgemensamt system. 

3.5 Med fri menas att ingen detalj i produkten innehåller mer än 0,1% viktprocent av det angivna ämnet 

4.1 En beskrivning av företagets miljöarbete kan erhållas på begäran alternativt bifogas denna deklaration. 

4.2 EU-direktiv, miljöcertifikat med en officiell miljöredovisning. 

 

Övrig information: 
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iBVD 00007

Artikel-
nummer

E-nr.: Typ Beteckn. Beteckning 2

3042200 0681305 1820 20 Slaghuvud för ST, BP och OMEX
3044904 0681493 2536 20 Hammarinsats för jordspett för Hilti TE54/55 74/75
5430151 0681528 204 KL-1500 Jordledningsstång komplett RD 8-10
5313058 0681606 250 A Diagonalklämma ø 6-22, max FL50


