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Bilaga 10

Intyg

om nanopartiklar

tillsatser

och antibakteriella

i varor

Tillverkare

IV Produkt
Produktens

namn,

Danmark

Flexomix
Produktens

namn,

1080-3150
Finland

Flexomix
Produktens

namn,

1080-3150
Island

Flexomix
Produktens

namn,

AB

I 080-31

50

Norge

Flexomix

1080-3150

Produktensnamn, SveriBe

Flexomix

1080-3150

Intyget ska fyllas i för följande byggprodukter/varor/material:
Produkttyp

a

a Väggbeklädnader

Golvbeläggningar

i keramiska material

eller stenmaterial

a

Köksinredning

a

Vitvaror

a Badrumsinredning

a

Fönster, fönsterdörr

0 Avfallskvarn

[]

Ventilationssystem
som är i kontakt

Fylls i för fönster,
Är nanopartiklar
balkonger

liknande

glasrutan

(avseende de delar

med inomhusluft)

och ytterdörrar

från nanomaterial"

eller den utvändiga

Den utvändiga
omfattar

fönsterdörrar

eller ytterdörr

aktivt

glasrutan

är den som äri

både glas till inglasning

tillsatt

glaset

på fönster,
kontakt

av balkonger

på

fönsterdörrar

med den yttre

Ja

a

Nej [ZI

och ytterdörrar?
miljön.

Glas på balkonger

med även glas till räcke, fallskydd

och i

funktioner.

Om ja, för vilken

funktion?

Kriterier

för Svanenmärkning

av Småhus,

flerbostadshus

och byggnader

för skola och förskola

Nordisk
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Miljömärkning

Fylls i för goIvbeIäggningar,väggbeklädnader,
ventilationssystem
Är kemikalier

kök- och badrumsinredningar,

vitvaror,

och avfallskvarn:

eller tillsatser

inklusive

att skapa en antibakteriell"
Om ja, för vilken

nanomaterial"

eller desinficerande

tillsatt

för

Ja

Nej

[ZI

funktion?

Kravet omfattar inte med biocider behandlade artiklarivitvaror

som exempelvis luftflter

Silverjoner,

tillåtna.

nanosilver,

a

yta?

nanoguld

och nanokoppar

är dock

aldrig

eller

tätningslister.

'Definrtjonen av nanomaterial följer EU-kommissionens defmition av nanomaterial från den 18 oktober 2011
(2011/696/EU):"Nanomaterial
är ett naturligt, oavsiktligt framställt eller avsiktligt tillverkat material som
innehåller partiklar / fritt trllstånd eller rform av aggregat eller agglomerat och där minst 50 % av partiklarnai
antalsstorleksförde1ningen har en el1erflera yttre dimensioneristorleksintervalIet 1-100 nm."
" En antibakteriell kemikalie förhindrar eller stoppar tillväxt av mikroorganismersåsom bakterier, svamp eller
protozoer (encelliga organismer). Silverjoner, nanosilver, nanoguld och nanokoppar räknas som antibakteriella
ämnen.

Ort och datum

Växjö
Ansvarig

Företagsnan

2021-04-01

Ansvarigpersonsu!

Johansson

Uy!W

Telefon

0470-75

I

/

person

Viktor

nMpnontncr'

E-post

88 00

?

z=I

/

-

viktor.johansson@ivprodukt.se

Ifyllandeav denna bilagakan ledatill att den produkten/varan accepterasför användandei Svanenmärktabyggnader.Det ska
dock inte förväxlasmed Svanenmärkningav byggprodukten.

Kriterier

för Svanenrnärkning

av Småhus,

flerbostadshus

och byggnader

för skola och förskola

