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BYGGVARUDEKLARATION 
SILENCE    Glaspartier

ALLMÄNT OM PRODUKTEN

Objektets namn:

Vårt referensnummer:

Produkt:

Produktnamn:

Beteckning/märkning:

VID PRODUKTSUPPORT:                                  VID KOMPLETTERANDE KÖP:

INNEHÅLLSFÖRTCKNING

Byggvarudeklaration• 

Sorteringsguide• 

Skötselanvisning• 

Montageanvisning• 

Producent:

Adress:

Postadress:

Telefon:

Fax:

Kontaktperson:

E.post:

Org. nr:

SSC Öhns Snickeri AB

Lillåvägen 5

904 22 Umeå

090-185260

090-185269

Sverker Bäckström VD

sverker.backstrom@sscgroup.se

556665-1815

Försäljningsorg:

Adress:

Postadress:

Telefon:

Fax:

Avdelning:

E.post:

Org. nr:

SSC Skellefteå AB

Box 761

931 27 skellefteå

0910-725900

0910-10881

Glaspartier

kundservice@sscgroup.se

556322-6512 

Systemglaspartier

Silence

Enligt kontraktshandling



(Rätten till ändringar förbehålles) 2008-08-28

PRODUKTINFORMATION,  ANVÄNDNINGSOMRÅDE, MÄRKNING MM

PRODUKTINFORMATION / INNEHÅLLSDEKLARATION

Ja Nej

X

X

X

Ja Nej

X

X

X

Miljöpolicy fi nns

Miljöledningssystem fi nns

Kvallitetssäkringssystem 

        ISO 9000-serienX

Användningsområde framgår av teknisk dokumentation

        Användningsområdet är: Invändiga fanérade glaspartier

Produkten är miljömärkt

Produkten har entydig och varaktig anbringad märkning
som anknyter till teknisk dokumentation

Produkten är utförd enligt standard / norm

X

X

Ämne: Dencitet Kg/enh. Vikt i % Förnyelsebart Hur? Ursprungsland

Mdf

Glas

Skruv

Glaslist

Täckfärg, syrahärdande

650 kg/m3

2500 kg/m3

14 kg

26 kg

<0,5 kg

<0,5 kg

<0,5 kg

36 %

63 %

<1 %

<1 %

<1 %

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Energi

Nytt glas

Tyskland

Sverige

Sverige

Sverige

Sverige

Klarlack, vattenbaserad UV-lack <0,5 kg <1 % Nej Sverige/Tyskland

Alla kända uppgifter om produktens innehåll över 2 viktprocent i ett normalglasparti 
med modulmått 9 x 21 och 6 mm glas. Förändringar i andel kan förekomma bero-
ende av bredd x höjd, samt att det är skjutdörrar etc.
För slagdörrar i ingående partier samt brandklassade partier erhålls
en särskild byggvarudeklaration.
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PRODUKTENS INNEHÅLL AV ÄMNEN ENLIGT PRIO

1.INGÅENDE MATERIAL

2. PRODUKTION

3. DISTRIBUTION AV FÄRDIG BYGGVARA

Ja Nej

X

Produkten innehåller ämnen som bedöms miljö- och

hälsofarliga enligt PRIO

Ja Nej

X

X

Tillverkaren ställer krav på miljövarudeklarationer eller motsvaran-
de från underleverantör

Tillverkaren har tagit del av varudeklarationsblad enl. LPK (ISO 110 
141) från berörda leverantörer

Insatsvaror som utgör < 5 % av färdig produkt

Glas

Använda energi-
slag Ursprungsland

El Sverige

MDF Sverige

Resursförbrukning och miljöbelastning vid produktion: 
Endast el-energi används i vår slutproduktion, då sågning, fräsning etc. utförs. Embalage-
material etc. Från våra leverantörer källsorteras för energiförbränning, samt återanvänds då 
det ibland är returemballage.

Ort där produkt är tillverkad: UMEÅ

Transportsätt som används: Bil 100 %

Distributionsform: Från produktionsanläggning till byggplats.

Material i emballage som används: Pallar av antingen engångstyp eller returpallar

sk. EUR-pall, samt skyddstäckning av polyeten, spännband av plast.

Trä 95 %. Kartong/Papper 3,8 %. Plast 1,2 %.

Emballaget kan återanvändas.

Emballaget kan återvinnas.
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4. BYGGNADSSKEDET - INSTRUKTION FÖR MONTAGE

5. BRUKSSKEDET - INSTRUKTIONER

6. RIVNING / DEMONTERING

7. RESTPRODUKTER

Ja Nej

X

X

X

Produkten kan påverka luft, vatten eller mark:

Byggvaran kan levereras måttanpassad:

Dokumenterad instruktion för hantering, montage och inbyggnad fi nns:

Dokumenterad instruktion för produktens underhåll fi nns, se bilaga

Produktens livslängd är vid normal användning och underhåll beräknad till:

Ja Nej

X

ca  20 år

Produkten demonteras genom omvänd montageordning för återbruk

Produkten kan i sin helhet återanvändas eller återvinnas.

Material i produkten kan återanvändas, se sorteringsguiden.

Energiutvinning är möjlig / rekommenderas.

Ja Nej

X

X

X



Tillverkare: SSC Öhns Snickeri tel. 090-18 52 60  |  www.sscgroup.se (Rätten till ändringar förbehålles) 2008-08-28

SORTERINGSGUIDE SILENCE Glaspartier

SSC Silence- konceptet bygger på fl exibla lösningar, som skall stimulera  återanvändning av de
ingående produkterna.
Glaspartierna är uppbyggda som delsektioner, vilka skall kunna demonteras och monteras upp
igen vid  exempelvis omdisponeringar i fastigheten.

Material Återanvändning Återvinning Energiutvinning/brännbart Deponi

Karmstycken Ja Ja Ja

Glasningslist Ja Ja

Bottensyll Ja Ja Ja

Glas     Ja  Ja

Skruv Ja Ja Ja

Dörrblad Ja Ja Ja

Emballage, ej pall Ja Ja Ja

Emballage, pall Ja Ja Ja
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Skötselanvisning glasparti modell Silence
Produktinformation

Rengöring

Underhåll

Bättring   

Täckfärgsmålade dörrblad
Tvåkomponents halvblank (glans 35)  syrahärdande täckfärg som uppfyller höga krav på fyllighet, reptålighet, 
nötning, ytkänsla och utseende samt har hög härdighet mot dom fl esta hushållskemikalier, fett och lösningsme-
del. Se egen drift- & skötselanvisning från dörrbladstillverkaren.

Täckfärgsmålade karmar
Tvåkomponents halvblank syrahärdande täckfärg med god elasticitet, i övrigt lika egenskaper som ovan.    
OBS! tejpa inte målade ytor med annan tejp än godkänd för ändamålet.

Klarlackade dörrblad och karmar
Tvåkomponents halvblank (glans 35) syrahärdande klarlack som ger god fyllighet, reptålighet och 
ytfi nish samt god härdighet mot de fl esta hushållskemikalier.

Oljade dörrblad och karmar
Enkomponentsolja bestående av vegetabiliska oljekomponenter, isoparrafi n samt torkmedel.

Allmänt
Använd fl ytande rengöringsmedel typ Blifa, Exotol eller liknande som är eff ektivt men ändå milt mot ytorna. 
Använd ej produkter med ammoniak eller med slipmedel som repar ytan. Lacknafta kan användas för att av-
lägsna feta beläggningar på ytan.

Lackerade ytor
Använd ej överskott av vatten på fanerade ytor, då faneret kan skadas. Doppa en svamp eller mjuk trasa i Exo-
tollösning (3 ml per liter vatten) och vrid ur väl. Torka uppifrån och ner. 
Använd ej tinner eller andra lösningsmedel.

Som regel krävs enbart rengöring, om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal.

Målade ytor enbart rengöring.
Lackerade ytor använd de produkter som används för normalt möbelunderhåll, t.ex. möbelvax och vaxpolish.
Oljade ytor underhålls med olja av god kvallitet för inomhusbruk minst en gång per år.

Målade ytor
Mindre skador penselbättras med syntetisk lackfärg i lämplig glans och kulör. Större skador kräver som regel 
spackling och total ommålning.

Lackerade ytor
Mindre skador penselbättras med syntetisk klarlack i lämplig glans. Större skador kräver som regel putsning
 och total omlackning.

Oljade ytor
Om repor, tryckmärken eller ytfl äckar uppstått, slipa med fi nt sandpapper, ta bort slipdamm och behandla med
olja. Överskottsolja torkas bort med trasa.
OBS! oljeindränkta trasor och papper kan självantända, följ oljetillverkarens föreskrifter för hantering.
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