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1. Kabel typ: 
 
 SQX, SQQ och RQQ 
 
2. Tilverkera: 
 
 nkt cables a/s, Toftegårdsvej 25, 4550 Asnæs, Danmark 
 Telefon: +45 5966 1234. Fax: +45 5966 1235. E-mail: nktcables@nktcables.dk 
 Website: www.nktcables.dk. 
 
3. Material innehåll: 
 
 Metaller:  Koppar (ledare) 
      
 Plast:  Halogenfri compound (ledarisolation och mantel) 
  
 Glidmedel: Talk mellan ledare och mantel 
 
 Kompletterande uplysningar om material: 
 - Halogenfri compound innehåller PE, EVA kopolymer, PP, silikon elastomer, krita och 

färgpigmente (organiska pigmente, titandioxid, carbon black).   
  
4. Innehåll av material från begränsningslista (OBS-lista): 
 
 Koppar. 
  
5. Miljö- och hälsorisk: 
   

Vid korrekt användning finns ingen miljö- eller hälsorisk. 
 Vid brand utvecklar hologenfri compound en svag rök, som inte är mera farlig än ”vanlig” rök 

vid eldsvåda. 
  
6. Unterhåll och livslängd: 

 
Livslängden är beroende av användningen. Kabeln bör utbytes vid skador på manteln eller 
andra brister. 

 
7. Förpackning: 
 
 PE spole, pallbox eller pappkassett.  
   
8. Återanvändning: 
 

Återanvändning av kablar och ledningar från skrotade apparater, maskiner eller byggnader 
avrådes, med anledning av risk för att kabeln har blivit skadad vid demonteringen, vilket kan 
vara av betydelse för både elektrisk säkerhet och brandrisk. 
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9. Återvinning: 
 
 Kablar: 
 nkt cables rekommenderar, att kabel skrot återlämnas till en miljöcertifierad återvinnings 

verksamhet. nkt cables har en  miljögodkänd och miljöcertifierad (ISO 14001) återvinnings 
anläggning i Danmark. Metall kan materialåtervinnas till 100%, plast till stor del. nkt cables 
erbjuder att ta i retur ditt kabel skrot. 

 
 Förpackning:  
 Förpackningen kan materialåtervinnas eller energiåtervinnas. 
  
10. Certifiering, miljögodkännanden och miljöpriser 
 
 Miljögodkänd av Vestsjällands Landstingskommun den 8. juni 2001  (första godkännanda  

1989) 
 Miljöcertifierad av BVQI enligt ISO 14001 sedan 2001 
 Kvalitetscertifierad av BVQI enligt ISO 9001 sedan 1992 
 EU’s miljöförbättrings pris kategori ”Återvinning” 1991 
 EU’s miljöförbättrings pris kategori ”Gröna produkter” 2002 
 Dansk El-Förbunds miljöpris ”Årets ljuspunkt” 1994 
 Storebrands miljöpris ”Best in class Environment and Social Performance” 2003 
 


