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Miljödeklaration, enligt ”Kretsloppsrådets” anvisningar
Finnebäcks panelsystem ”Q-panel” (tidigare Eduran) består av följande
huvudbeståndsdelar:
Sammansatt material:
Beståndsdelar:
Ytskikt av belagd stålplåt -Stålplåt, t = 0,6 mm, utv.och inv.
-Varmgalvanisering, Zink, 275 g/m2Livsmedelssäker (utan emissioner)
plastisolbeläggning, vit, 150 my

Destruktion:
Skrot och metall
till återvinning

Högvärdig cellplastisolering, av
Polyuretantyp

Återvinning/
Förbränning,
(utsorterat)

Sammansatt vägg-, takeller golvpanel, ytskikt
och isolering

Kopplingslås, för
sammanfogning av
sektioner

-Polyesterbaserad polyol, 41,4 w%
-MDI Isocyanat, 58,6 w%
-Isolergas, CO2 (inga syntetiska
drivmedel ingår i isoleringen)
-Stålplåt, t = 0,6 mm, utv./inv.
-Varmgalvanisering, Zink, 275 g/m2
-Livsmedelssäker (utan emissioner)
plastisolbeläggning, vit, 150 my
-Polyesterbaserad polyol, 41,4 w%
-MDI Isocyanat, 58,6 w%
-Isolergas, CO2
-Polypropylen
-Stål

Skrot och metall
till återvinning

Skrot och metall
till återvinning

Golvprofil, av ABS (endast
vid kylrum)

-Extruderad U-profil av hård ABS

Plast för
återvinning

Golvskivor av WBPplywood (endast vid
frysrum)
Återvunnet material,
produktion:

-Fuktsäker WBP-plywood, t = 9, 12
eller 18 mm

Trä

Återvinning,
byggarbetsplats:

Råmaterial i produktion källsorteras
och återvinnes i följande fraktioner
(enligt avtal med Stena metall och
LBC):
Järn/stål, aluminium, rostritt stål,
kartong/papp och trämaterial.
Färdiga produkter (utskott) återvinnes
som metallskrot (enligt avtal med
Stena Metall).
Färdiga produkter (utskott) och övrigt
material källsorteras enligt resp.
projekts avfallsplan.

Färgkod:

Tillverkning

Sluttillverkning

Återvinning av
restprodukter
Emballage
Produktens livslängd
Möjlighet för
demontering
/isärtagning
Återanvändning
Återvinning
Farligt avfall
Produktens emissioner

Edane dag som ovan

Johan Wästlund
VD

Tillverkningen står under tillsyn av
Länsstyrelsen delegerat till Miljö och
hälsa Arvika Kommun. Inga utsläpp
eller emissioner till luft/mark har
uppmätts.
Sluttillverkning sker vid Finnebäcks
fabrik i Edane, Arvika Kommun.
Ingående material förädlas, på fabrik,
till färdiga vägg-, tak- och
golvsektioner.
Färdiga produkter
(restprodukter/utskott) återvinnes som
metallskrot (enligt avtal med Stena
Metall).
Engångspallar av emballagevirke.
Trä
Teknisk livslängd > 30 år.
Produkten är ett byggelement vars
kännetecken är just monterbarhet och
demonterbarhet.
Möjlighet till, upprepad,
återanvändning i andra
konfigurationer eller på annan plats.
Uttjänt produkt återvinnes som
metallskrot.
Produkten ger inte upphov till något
farligt avfall vid tillverkning,
byggproduktion eller användning.
Produkten är livsmedelssäker (säker
för direkt kontakt med livsmedel) och
ger inte upphov till några emissioner.

