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gop PV-Nyl I Takplast

BYGGVARUDEKLARATION

Vi älskar plast – www.gop.se

Byggvarudeklaration gop PV-Nyl®
Glasfiber & Plastprodukter AB distribuerar plasthalvfabrikat och plastprodukter inom bygg- och industrisektorn från svenska
och utländska producenter. gop PV-Nyl är en återvinningsbar trapetsplatta av sinus korrugerad plast för hobbyändamål som
exempelvis drivbänkar, väderskydd, etc.

GRUNDDATA
Varunamn:

gop PV-Nyl®

Varugrupp:

Tak

Artikel-nr:

EP008000

BVD upprättad

2011-09-27

MILJÖARBETE
Glasfiber & Plastprodukter AB har ett miljöledningssystem
och är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och
9001.
VARUINFORMATION
gop PV-Nyl® är avsedd att användas som hobbyändamål
som t.ex. drivbänkar, väderskydd etc. Säkerhetsdatablad för
varan finns.
Innehåll
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och
kemiska sammansättningar:
Material

EG-nr/CAS-nr

PVC råmaterial

9002-86-2

Värmestabilisator

15546-11-9

UV stabillisator

2440—22-4

Processhjälpmedel

80-62-6

DISTRIBUTION
gop PV-Nyl® levereras med ett skydd av plastskivor på träpall.
Oskadad pall kan återanvändas. Glasfiber & Plastprodukter AB
är anslutna till REPA, det rikstäckande återvinningssystemet
för förpackningar.
Transport
Produkten transporteras med lastbil och båt direkt eller via
gops centrallager till byggarbetsplatser och distributörer.
Varan klassas inte som farligt gods.
Lagerhållning
Produkten lagerhålles företrädesvis i skugga, ej nära
värmekällor och skall ej utsättas för direkt solljus för att
förhindra eventuella färgförändringar på pallens översta lager.
Varan ställer inga särskilda krav på omgivande byggvaror.
AVFALLSHANTERING
Vid demontering av varan krävs inga särskilda hälso- eller
miljöåtgärder. Varan klassas inte som farligt avfall.
Materialåtervinning
Återanvändning och materialåtervinning är möjligt för hela
varan, den går att användas vid nyproduktion i PVC-produkter.
ÖVRIGT
Vid frågor gällande Byggvarudeklarationen, vänligen kontakta
Gunnar Persson, Miljöansvarig, Glasfiber & Plastprodukter
AB. E-post: info@gop.se

Box 10300
SE 434 23 KUNGSBACKA
Magasinsgatan 16
Tel: +46-(0)31-87 00 10
Fax: +46-(0)31-97 96 77

Box 8337
SE 163 08 SPÅNGA
Mjölnarstugen 16-18
Tel: +46-(0)8-795 94 90
Fax: +46-(0)8-761 60 73

Bankgiro 361-5184
Plusgiro 52 75 20-1
Org.nr. 556119-0793
www.gop.se

2014.02

Mer information om våra produkter finns på www.gop.se.

