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Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av 

produkter, Version 2016-1. 
Dessa anvisningar ges för att beskriva vilken information !Dm Byggvarubedömningen etterfrJgar lfj,- bedömning av varor och 
kemiska produkter. Informationen kan ges i detta dokument alternativt hänvisa till annan dokumentation dti' motsvarande 
information beskrivs. 

1. Produktinformation

Produkt 

Produldbenllmnlng: LA Trälim D3 ute  

Artlllelrunmer: 6311 
Ange typwnr, exRst E--11; � <mN å
�Alp!sllMllllltlMldal. 

Produldbeslcrivnlng: 

� � bll'o(la{Jlma ett 
�-ltnllldt. 

Trälim D3 Ute är ett stark 1-komponentigt fuktbeständigt lim, som 

uppfyfler kraven i klass 03, i. h.t. EN204l205. 
Ummet används där det krävs hötJ fuktbeständighet, t.ex. för 
laminering av möbelträ, bänkskivor samt för limning av karmträ, 
möbler i våtrum m.m .. Trälim 03 Ute är utmärkt för kantlimning och 
fin erlimnina. 

Typ av produkt 181 Kemisk p-odukt J D Vara 
Datum (!r, manad, dag) fflr 2021, September, 6 

t4ll)l1ttandt/revlderilg: 

Leverantör/ Tillverkare 

Le�: Lef Arvidsson /lB

1llillrlcare • annan In levlnniSr: 

MvaguPP!}llt 

lce.ftllllllpnorl 111111 JavenllUlr: Marknadscnef 

M'ess: Målaregatan 5,565 33 Mullsjö, Sverige 
E post: info@leifarvidsson.se 

Telef'on: +46 392 36010

Underlag 

Finns en prestandadeklaratlCll, enligt □ Ja � Nej 
byggproduktffirordnlngen, ftantagen fflr 
varan? 

Om.ja, l:iifega prestandade�laratiooen vid ansöltan. 

Ar varan en elelctronlcprodukt och □ Ja � Nej 
I orrtattas a,, RoHS-drektlvet 

(2011/65/BJ)? 

Om ja, bifoga vid ansökan en "EU-försäkran om överenstämmelse", alternativt annat intyg där det framgår att produkten 
uppfyHer krav enligt RoHS 2011/65/RI 

Ar varan en elelctronlcprodukt och Undantag enligt RoHS: 
omfattas av ett undantag enigt RoHS-
direktivet (2011/65/BJ), ange viket och 
datum (Ar, mlnacl, dag) ftlr !lir Datum: 
undantaget upphör att galla om 
tidsbegrånSat: 
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2. lnnehållsredovisning:

Innehller varan eller n3goo av dess dell«>nl>onenter, om D Ja 181 Nej 
det år en sanvnansatt vara, bnen med särskilt farlga 
egenskaper (Substances of Very tlgh Concen, SVHC-
ämnen) som flms med på kanclldatfOrtecknlng I en 
l«>ncentration som Oversttger 0,1 vikt%? 

Qn ja, ange vil(a ämnen i Tabell 1. 

Ange datum (år, månad, dag) för avstämning mot Datum: 
kandidatförteckningen: 

Koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt princ�en "en gång vara, alltid vara". 

Kandidatförteckningen hittar du här: http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table. 

Ange fullständigt innehåll för varan eller kemiska produkten, vid leverans, i Tabell 1, alternativt bifoga annan 
dokumentation där motsvarande information ges. 

Tabell 1, Innehåll av Ingående ämnen och material (fullständigt innehåll i enlighet med redovisningskrav) 

lnglende ämnen och material 

Polyvinylacetat 
Vatten 
Bronopol 
CIT/MIT(3:1) 

EG-M/ 
CAS-nr 
(al /egerlnfl) 

Vikt-% 

(avht!la 
varan) 

9003-20-7 50-75 
7732-18-5 25-50 
52-51-7 <0,005 
55965-84-9 <0,0015 

År samtliga ämnen iedc:Msade i halt iiei:I tll 0,01 % i Tabel D Ja 
1? 

(m6jfgg{Jrbed/Jrmng mot nM/n 1-.kanmel'ldel'ilS) 

Om nej, följer redCNisningen anvisningarna för nivån 
accepteras som är beskrivet i, "lnnehållsdeldaration, BVBs 

181 Ja 

redCNisningskrav, 2016-1 •, som ges i slutet av detta 
dokument? 

När tilätrf)lgt, 
ange I vilten 
delkomponent 

Pm awkelser från BVBs �ovisoingskravförekommer, ange Övrig kommentar: 
det som kommentar i Tabell 1 alternativt här. 

Vlkf
(avlmnel 
del 
kClt1fJ(JM«) 

(gl Nej 

0 Nej 

Kammenlar 
(angetM!ltl/t!I 
tm1Jn',ig av eJ 
hlltmonlse,'11(/ 

Om den kemiska sammansättningen är en aman efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda 
varan (applicerad produkt) i Tabell 2. Detta berör kemiska produkter. Om imehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i 
nedanstående tabell. 

Tabell 2, Innehåll för applicerad produkt (fullständigt innehåll i enlighet med redovisnlngskrav) 
----"'�-----------. 

IngAende ämnen och material EG-nr/ CAS-M Vikt-% Kammentar 
(avden appllande (angee'lf!lltUl!I 
produkten) tlllmpnlng av ej 

harrnonlserlKI 
i---------------.i::::==-i==-----------------�-----

Samma innehåll. Bara vatten har avdunstat.
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Om någon avvikelse förekommer från BVBs 
redC1-1isningskrav, ange det som kommentar i Tabell 2, 
alternativt här. 

Nanomaterlal 

Imehåller produkten tllsatt nanomaterial, som ar medvetet 
tillsatta ft!r att uppnå en viss funktion: 
1#/fJnnation om nanomall!tVI lr IJllsalt /lJr � ludctlon su
afP!$ men plllf!drar tte /Jed/Jtmngm 

Om ja, ange vilket material 

3. Återvunna råvaror 

I
"'°"-_,_, 
Om-ja, fytl i Tabell 3. 

övrig kommentar: 

□ Ja 181 Nej 

Material: 

I □ Ja 181 Nej 

Om produkten består av återvunnet material specificera vilket material och andel som utgörs av den totala produktens vikt, se 
Tabell 3, Atervunnet material. 

Tabell 3, Återvunnet material 
__ __,--,,-:-,,-c-:-,-::-----

----

r:-:-=------•-
-=-

�'"""'='"------=---�---. 

Material Andel (CVo) Andel (CVo) Andel (CVo) Kommentar 
av1111111a avlåt '1r!rvunM m4ll!rllll« wdet hwma matellllet 
prr,tUåtlS ..-itlrRpasse,-. .._.h,paDel'llt 
vikt � si som � (/Josl.r:onsuRe 

� mm. 

Om träråvara ingår 

Kan varan bestålas med hAlbarhetscertlfbt avseende 
träråvaran? EX: FSC, PB'C 

□ Ja 
I 
□ Nej

Beskriv om inte certifikat omfattar all träråvara: 

Om ja, bifoga certifikat/intyg att varan kan beställas med hållbarhetscertifikat vid ansökan. 

om nej, ange awerkningsland för träråvaran. Awerkningsland: 

Anns traslag eler ursprung i ClTES appendix ft!r hotade □ Ja I □ Nej
arter? 

4. Produktionsskedet

Anns en mljövarudeldaration framtagen? I □ Ja I 181 Nej
om ja, bifoga EPD (Environmental Product Declaration) eller annan miljövarudeklaration vid ansökan. 

5. Distribution av  färdig vara

Emballagehantering för distribution av produkt 

Beskriv emballagehanterilg för dlstri>utioo av varan 

Ange vlllcf!t lfJrpaclcnlngsmater/M san anvlnds. 

.Inge om system tl/1lmpas lfJr lteranvändtwng. 

Ange vitet system för producent11ns11ar Mr /örpadmlngar som 
leveranliir lr ansluten till. 

Beskrivning av emballage: 

Plast spann PP eller dunk PE 

Leveras på returpall. Plast kan energi återvinnas vid 
förbränning 
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övriga upplysningar: 

6. Bygg och bruksskedet

Ställer trocliten särsklda krav vid lagring? 181 Ja I C Nej 
Om Ja, beskriv: 
Jämför oroduktinformation 
Ställer produkten slrskllda krav pA omgivande byggvara-? 181 Ja I D Nej 
Om Ja, beskriv: 
Jämför produktinformation 
Finns skötselanvtsnlngar/skötselrAd för prodJkten? □ Ja I 181 Nej

•IP, bifcigp .ooRumt!liltafitfl '°'iä aost:ikai,.

Alns en ene gi1i1111a llng enigt energlmlli1a11ngsdlrektlvet D Ja 
I
D Nej I 181 Ej relevant

(2010/30/BJ) ft!r produkten? 

Omja, ange märming (G til A, A+, A++, A+++): Märkning: 

7. Avfallshantering

Kräver prodtJtten sArsklda Atgarder för skydd av hälsa och 
mljO vid livnklg/demortering? 

□ Ja 181 Nej 

Om Ja, beskriv: 

omfattas den leve-erade varan av WEEE-dhktivet D Ja 181 Nej 
2012/19/EU (svenska tarordnlngen 2014:1075) om 
procb:entansva- f&- elaktrlska och elektrallska produrter 
nllr den bllr avfall? 

År Ateranvandnlng möjlg för hela eler delar av varan (kan □ Ja 181 Nej 
varan Aterbrukas inom varans förvllntade llvslllngd)? 

Om Ja, beskriv: 

k materialAtervlnning mö.Jig för hela eller delar av varan 181 Ja 0 Nej 
när den blr avtal? 

Om Ja, beskriv: 
Plast kan material återvinnas 

Är energiltervlnring möjlg för hela eller delar av varan nar 181 Ja 0 Nej 
dB1 �r avfal? 

Hel' tewierilllllea elfNIDI lllr mi n!Nlmma,Gilttoner M' 
Ateranvandrllng, material- eller enargtltervtnntng eler 

181 Ja 0 Nej 

deponeltng? 

Om ja, ange vilka: 
Energiåtervinning genom förbränning i anläggning rred rökgasrening. 

När den levererade varan blir avfall, klassas den dl som 
farligt avfall? 

D Ja � Nej 

Om ja, ang·e al!Sallskod Avfallskod: 

Avfallsförordning 2011 :927 
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm 
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8. lnnemiljö

Har varan ett kritiskt flj(ttjllstånd: □ Ja 181 Nej 

Information cm � 1w ettkrllisllt luldtilstlrd får 
� ska 6n{le$ får lnfrlrmilllon. 

Baö1flllhgel plwrlras Inte a11 Mlf1tlen lnformat/On. 

Om ja, ange viket: 

k. varan avsedd ftlr riomhusbruk? □ Ja 0 Nej 
Om ja, lims emissionsdata framtaget föi- flyktiga organiska □ Ja 0 Nej 
ämnen? 

0n ja, bifoga r aJ:.l)ort/certifikat vid ansökan. 

Om nej, fims motivering til varför emissionsdata gäiande Motivering: 
flyktiga organiska ämnen inte är relevanta ter produkten? 

Ar varan 81 kemsk produkt avsedd ftlr Inomhusbruk? 181 Ja 0 Nej 
Om ja, finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska 181 Ja □ Nej 
ämnen? 
Om ja, bifoga rapport/certifikat vid ansökan. 

Om nej, finns mctivering till varför emissionsdata gällande Motivering: 
flyktiga organiska ämnen irte är relevarta fet produkten? 
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