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Produkt 
 Kraftkabel SE-N1XV-

Leverantör 
 REKA Kabel AB 

www.rekakabel.se 

Tillverkare 
 Reka Cables Ltd. 
 Kaapelikatu 2  
 FI-05800 HYVINKÄÄ

FINLAND 

Tel.  +358 20 7200 20*
Fax. +358 20 7200 300

Företaget är certifierat enligt ISO 9001, 

Material av kabel 
Ledare Koppar 
Isolering Tvärbunden polyeten
Banding Band av PP 
Yttermantel Kompound av PVC, ftalatmjukgörare, krita och kalcium hydroxid
  

Produkten uppfyller RoHS-direktivets (2011/65
förordningens (EG nr 1907/2006) SVHC

Material i bergränslista/PRIO
 Inga 

 

Material av förpackning 
Ring PE-folie emballage 

Plastbobin PP 
 PE-folie emballage 

Trätrumma Trä och stål 

 PE-folie emballage 

Återvinning 
A Kan materialåtervinnas

B Kan energiåtervinnas

C Returneras till tillverkaren för återanvändning

D Levereras till avfallshantering

I Sverige finns det företag, som kan hantera utjänt kabel och separera metall från andra material. Metall kan 
återvinnas till 100 %. Om de andra materialen inte kan återvinnas tillsammans eller sorteras för separat 
återvinning, skulle de deponeras för senare
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certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

en 

ftalatmjukgörare, krita och kalcium hydroxid stabilisator

direktivets (2011/65/EG) krav och innehåller inga råvaror förekommande i REACH
förordningens (EG nr 1907/2006) SVHC-lista. 

PRIO-lista 

 

 

 

Kan materialåtervinnas 

Kan energiåtervinnas 

Returneras till tillverkaren för återanvändning 

Levereras till avfallshantering 

Sverige finns det företag, som kan hantera utjänt kabel och separera metall från andra material. Metall kan 
%. Om de andra materialen inte kan återvinnas tillsammans eller sorteras för separat 

återvinning, skulle de deponeras för senare återvinning. 

12.06.2017 JaKo 
 

Sida 1/1 
 

 

och OHSAS 18001. 

Återvinning 
A 
B 
A,B 

stabilisator A, B 

/EG) krav och innehåller inga råvaror förekommande i REACH-

A, B 
A, B 
A, B 
C 

A, B 

Sverige finns det företag, som kan hantera utjänt kabel och separera metall från andra material. Metall kan 
%. Om de andra materialen inte kan återvinnas tillsammans eller sorteras för separat 


