
BYGNINGSPLATER Egendeklarasjon på at navngitte bygningsplater tilfredsstiller 
minimumskrav til miljøgifter i BREEAM NOR 2016 sjekkliste A20 

 
 

Ihht krav i BREEAM NOR 2016 Teknisk Manual 
SD5075NOR Versjon 1.1/02.05.2017 

 
 

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av bygningsplater, 
for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, 
verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Det er 
forutsatt at informasjonen i A20 listen er kjent. Feilaktige opplysninger kan få juridiske etterspill. 

 
 

Nanjing Saintland Industry INC. 
 
 

Red Temperate plywood 
 
 
 

2005 
 
 

Følgende stoffer skal unngås1: 
 

Arsen, Bly, Brommerte flammehemmere (HBCD,TBBPA), Ftalater (DEHP), Krom, Oktyl-/ 
nonylfenoler, Bisfenol A2 

 
Det bekreftes at følgende stoffer ikke finnes i det aktuelle produktet. 

 
       

1 Merk de uønskede stoffene kan forekomme med alternative betegnelser. Se fullstendig sjekkliste A20 i BREEAM NOR 2016 Teknisk Manual SD5075NOR 
Ver 1.1/02.05.2017 
2 Gjelder bygningsplater i polykarbonat; all polykarbonat inneholder bisfenol A 

 
Juridisk ansvarlig: Leilei Sun Stilling: CEO           Dato:  26.10.2020.

 

Skjemaet er utviklet av SKANSKA NORGE AS, VEIDEKKE ENTREPRENØR AS, NCC NORGE AS og AS BACKE. Det 
distribueres fritt gjennom Cobuilder Collaborate. Brukere av skjemaet er selv ansvarlige for å forsikre seg om at de 
bruker riktig versjon og at innholdet er riktig. Verken SKANSKA NORGE AS, VEIDEKKE ENTREPRENØR AS, NCC 
NORGE AS, AS BACKE eller Cobuilder AS kan holdes ansvarlige for eventuelle feil. Utfylte skjema er ingen offisiell 
godkjenning fra SKANSKA NORGE AS, VEIDEKKE ENTREPRENØR AS, NCC NORGE AS, AS BACKE eller Cobuilder AS. 

PRODUSENT: 

HANDELSNAVN: 

PRODUKT ID: 



http://www.fritzoeengros.no
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