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Sertifisering I henhold til ISO 9001 

 
Lindab Rainline Aluminium 

 

1 Basismaterial 

Råvarer1 

Belagt tynnplate i henhold til EN 1396 
 
Aluminium AA8111 H40 
Aluminium AA3105 H46 
Overflatebelegg: 
High Build polyester 25 µm 
PVDF 25 µm 

Tilsatser 
Polyester 

PVDF, 1,1-difluoreten 

Vegetabilsk smøreemulsjon og 
metallbearbeidningsolje. 

Ovenstående tilsatser er av liten mengde 
(<5 vekt-% av tilførte råvarer) og varierer 
avhengig av produkt og dimensjon. 

Råvareopprinnelse 
Materialet kjøpes i hovedsak fra Hydro 
Aluminium. 

2 Produksjon 

Energi 
Elektrisk energi anvendes i 
produksjonsprosessene for  
bearbeiding av råmaterialet.  
Naturgass anvendes for oppvarming av 
lokalene og gasol anvendes for interne 
transporter. 

Utslipp til vann 
Nei. 

Utslipp til luft 

Nei. Dog forekommer svært små utslipp 
av løsningsmiddel fra smøreemulsjon og 
metallbearbeidningsolje ved rullforming. 

3 Distribusjon av 
ferdige produkter 

Produksjonssted 
Förslöv i Båstad kommune, Sverige 

Transportmåte 
Produktene distribueres i hovedsak med 
lastebiler og vogntog ut til kunder. 

Emballasje 
Følgende typer materialer inngår i 
emballasjen: 

Emballasje 
Brukte 
materialer 

Gjenvinn 
bart 

Gjenbrukes

Trehekk Tre x x 
Detalj-
forpakning 

 
Kartong 

x x 

Mellomlegg Masonitt x x 

Renner og 
nedløpsrør 

 
Plastfolie 

x – 

4 Under bygging 

Ingen miljøpåvirkning. Aluminium bør ikke 
lagres i fuktige miljøer eller i nærheten av 
korrosive materialer. Lagring av 
materialet utendørs bør unngås. I de 
tilfellene det må gjøres bør tildekking av 
materialet utføres tilfredsstillende og 
lagringen må også sørge for god lufting 
for å unngå fukt. Overflater rengjøres 
etter montering.  

5 Under bruk  

Ingen negativ miljøpåvirkning.  
Bygningskomponenter i aluminium har 
meget lang livslengde men dette er 
relativt sterkt avhengig av miljøets 
aggressivitet. Fargebelegget har generelt 
god kjemikaliebestandighet.  Unntak 
finnes imidlertid, f.eks i visse organiske 
løsemiddel av typen aromater, ketoner og 
klorerte hydrokarboner. Regelmessig 
vedlikehold forlenger livslengden. 

6 Demontering 

Takrenneproduktene er svært lett å 
demontere. 

7 Restprodukter 

Det finnes en velfungerende infrastruktur 
for gjenvinning av metaller over hele 
verden. Aluminium er et bærekraftig 
produkt som er 100% resirkulerbart.  

8 Arbeidsmiljø 
Høy prefabrikkeringsgrad av produktene 
innebærer et godt arbeidsmiljø med få 
tunge løft og en ren arbeidsplass. 
Materialet er ved normal håndtering 
ufarlig å komme i kontakt med. Ved 
slipning av materialet skal innånding av 
slipestøv unngås.  Aluminium avgir ingen 
skadelige luftforurensende gasser. 

9 Brannteknisk 
klassifisering 
Lindabs Aluminium produkter oppfyller A1 
i henhold til EN13501-1:2007+A1:2009 


