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GRUNDDATA
Varubeskrivning
Monteringsplatta ska användas för montering och fixering av golvbrunnar i plast i träbjälklag enligt
gällande branschregler.
Övriga upplysningar
Klassificeringar
ETIM

›

-EC010517 - Monteringsplatta för golvbrunn

BK04

›

-20510 - Golvbrunnar

BSAB

›

-PRB.15 - Golvbrunnar av plast

UNSPSC

-20508 - Inomhusavloppssystem plast

-PRB.1 - PRB.1 - Golvbrunnar

›

-40141759 Golvbrunn (floor drain)

Leverantörsuppgifter
Företagsnamn
Jafo AB
Organisationsnummer
5560611880
Adress
Höstbruksvägen 15
Hemsida
www.jafo.eu
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Miljökontaktperson
Namn
Tobias Fritz
Telefon
0708192990
E-post
tobias.fritz@jafo.eu

HÅLLBARHETSARBETE
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Företagets certifiering
■ ISO 9000
■ ISO 14000
Policys och riktlinjer
KVALITETSPOLICY
Kvalitetsarbetet är en naturlig del i vår verksamhet. Kundens krav är i fokus och ständiga
förbättringar leder till ökad tillfredsställelse hos våra kunder. Med följande kvalitetsinriktning
uppfattas vi som en kompetent affärspartner:
-I kontakt med vår omvärld förmedlar vi kompetens inom affärer, logistik och vårt
produktsortiment.
-Vid val av leverantörer, varor och tjänster ställer vi relevanta kvalitetskrav.
-Vi erbjuder kvalitetsprodukter inom VVS.
-Vi erbjuder hög tillgänglighet på det sortiment som vi tillverkar.
-I vår kommunikation tillhandahåller vi korrekt och snabb information.
-Vi erbjuder en effektiv logistik med hög precision.
-Vårt affärssystem erbjuder effektiva lösningar både internt och externt.
MILJÖPOLICY
JAFO har integrerat miljöarbetet i vår dagliga verksamhet. Genom möjliga förbättringar strävar vi
efter att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi medverkar till en varaktig hållbar utveckling, dvs.
en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers
möjlighet att tillgodose sina behov genom följande miljöarbete:
-Ställer relevanta miljökrav vid val av leverantörer, varor och tjänster.
-Följer, och om möjligt överträffar miljökrav i lagar och bestämmelser.
-Förebygger och minimerar risker för oss att genom olyckshändelse förorena mark, luft och
vatten.
-Hushåller med vår egen förbrukning av naturresurser.
-Samverkar i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
-Redovisar öppet miljöfakta internt och externt.
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INNEHÅLLSDEKLARATION
Kemisk produkt

Nej

Omfattas varan av RoHs-direktivet

Nej

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

0,545 kg

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
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Kommentar

ABS plast

93,94%

9003-56-9

93,94%

Stål, elförzinkat

6,06%

Övrigt, metaller

6,06%

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

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
2019-07-16 00:00:00
Övrigt
Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse
från redovisningskraven redovisas nedan
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RÅVAROR
Återvunnet material
Innehåller varan återvunnet material: Nej
Träråvara
Träråvara ingår i varan: Nej
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MILJÖPÅVERKAN
Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan
Nej
Finns annan miljövarudeklaration
Nej
Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av
varan beaktas ur ett livscykelperspektiv
Tillverkningen är certifierad enligt ISO 14001:2015. Monterad produkt sitter installerad i
byggnadskonstruktionen och modifieras ej, vilket kan ge en beräknad livslängd på > 50år.
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DISTRIBUTION
Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan
Artikeln är förpackad styckvis och plastas. Transport till grossister kan ske antingen i kartong eller
på pall. Efter installation kan förpackningsmaterialet sorteras i respektive avfallskärl.
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BYGGSKEDET
Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

BRUKSSKEDET
Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

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

Ej relevant

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

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

Hela varan
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Hela varan
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

ABS-plasten
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, Nej
material- eller energiåtervinning eller deponering?
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170203
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ARTIKELIDENTITETER
RSK-nummer
713 38 28

Eget Artikel-nr

GTIN
7330710312265
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Bilagor
Produktdatablad

Monteringsplatta_2_7133828.pdf

Prestandadeklaration
Säkerhetsblad
Miljövarudeklaration
Skötselanvisning
Övriga bifogade dokument
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PRODUKTBLAD
RSK 7133828

Monteringsplatta 2

Monteringsplatta ska användas för montering och fixering av golvbrunnar i plast i
träbjälklag enligt gällande branschregler. Monteringsplattans håligheter fylls med
avjämningsmassa vilket gör att monteringsplattan fungerar som en integrerad del
i golvkonstruktionen. Monteringsplattan är 22 mm tjock och skruvas fast på
golvbjälkarna ock kortligarna vilket gör att konstruktionen hamnar i nivå
golvspånskivorna. I de fall golvet ska förstärkas för att beläggas med golvplattor
monteras den medföljandea blåfärgade distansringen Flyt 12 mellan golvbrunnen
och monteringsplattan. På detta sätt kan golvbrunnen förhöjas 12 mm utan att
använda en traditionell förhöjningsring.

RSK NUMMER

7133828

KATEGORI

JAFO

PRODUKT

Monteringsplatta

PRODUKTNAMN

2

DIMENSION

Ø180 mm

FUNKTION

För golvbrunnar med Ø220
mm fläns

Monteringsplattan passar golvbrunnar i plast med Ø220 mm fläns.

VARIANT

För installation i
träbjälklag

Monteringsplattan är färgad röd för tydlig igenkänning vid byggen och
besiktning.

TRYCK / FLÖDE
/ TEMP

-

Genom att använda JAFOs Monteringsplatta 2 kan rörmontören göra hela
golvbrunns- och rörinstallationen klar på en gång.

MATERIAL

Röd / Blå ABS

YTBEHANDLING

-

Monteringsplattan levereras med: Röd monteringsplatta i plast 300 x 300 x 22 mm
med Ø180 mm centrumhål, skruvar för fastsättning i träbjälklaget, skruvar för
fastsättning av golvbrunnen i monteringsplattan och distansring JAFO Flyt 12.

Om golvet ska beläggas med plastmatta kan Flyt 12 väljas bort om styvheten
i det underliggande bjälklaget anses tillräcklig med en tunnare fallspackling /
avjämningsmassa.

Tryckt 2019-08-23
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