MaxiDoor AB
Lackeringsbeskrivning
Varuinformation
Ståldörrar
Pulverlackeringsbeskrivning Ståldörrar.
-

Dörren slipas på svetspunkterna

-

Tvättning med alkaliskt avfettningsmedel PowerClean PH 11,5.

-

Skikttjocklek: 70 – 90 µ PE-F Polyester, läggs på med elektrostatisk
färgspruta och därefter härdas färgen i varmluftsugn.

-

Kulör: Standard Ral – kulör.

-

Kontroll: Efter avsvalning kontrolleras lackeringen genom en okulär
besiktning och tjockleken kontrolleras med my – mätare.

Varuinformation för Ståldörrar
Energianvändning i produktionsfas.

Deklarationen bygger på
Byggsektorns Kretsloppsråds
rekomendationer och visar en
sammanställning för MaxiDoors
produkter.

Elektricitet för bearbetning
Fjärrvärme för uppvärmning

Emballage / Förpackning
Mtrl. Träpall med mellanlägg av trä
och Stålband
Mängd ca: 2kg trä och 80g stålband
Hantering: I första hand materialåtervinning
och i andra hand utvinning av energi genom
förbränning.

Företagsinformation.
Leverantör:
Tillverkningsort:
Tel:
Fax:
E-Post:
Hemsida:

Maxidoor ab
Norra bangatan 46
71832 Frövi.
0581-37780
0581-37789
info@maxidoor.se
www.maxidoor.se

MaxiDoor är certifierat enligt:
ISO 9001:2008
Kvalitet
ISO 14001:2004 Miljö
AFS: 2000:1
Arbetsmiljö

REPA-anslutna

JA

Distribution
Produkterna levereras vanligtvis till arbetsplatsen med lastbil alt.via hämtningslager
MaxiDoor har avtal med Schenker BTL
som har miljöpolicy, miljöledningssystem
och använder diesel miljöklass 1.

Byggfasen
Inget farligt avfall uppkommer under byggfas.
Varan levereras måttanpassad.

Produktbeteckningar på Maxidoor ab
sortiment av Ståldörrar
Branddörr A60
Typgodkännande 0922
Branddörr-T/G/FL A60
Typgodkännande 0317
IB-BD Klass 2 SS-ENV 1627 Typgodkännande 0711
SD-BD Klass RC3 SS-EN-1627 Typgodkännande 0711
SD4 klass RC4 SS-ENV-1627 Typgodkännande 0923

Brukandefasen
Produkten kräver ett visst underhåll enligt
Maxidoors drift och skötselinstruktion.
Ex. Rengöring och smörjning.

Restprodukter
Varan är icke brännbar och kan därför inte
energiåtervinnas.
Restprodukter klassificeras ej som farligt avfall.
Restprodukthantering: I första hand återanvändning, i andra hand materialåtervinning
där plåten återvinns och mineralull till deponi.

Innehållsdeklaration / Råvaror.
Ämne
Stålplåt
Mineralull
Färg

Vikt % i Produkt.
95,0 - 98,0 %
2,2 - 3,0 %
0,9 – 1,4 %

I Maxidoors standardsortiment ingår ej ämnen
över redovisningsgräns förekommande på
Keml.klassificering eller begränsningslista.
Olika krav från kund kan förekomma där innehållet
kan delvis ändras men ej så till den grad att ämnen
i mängd hamnar på eller över redovisningsgräns på
Keml.klassificering eller begränsningslista.

Hälsa och Arbetsmiljö / Innemiljö
Inga hälsorisker finns dokumenterade och
ämnen som klassificeras som hälsofarliga
förekommer

