Deklaracje Œrodowiskowe EPD1
dla produktów WEBAC
Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) jest zweryfikowanym przez niezależną
stronę raportem dotyczącym wpływu na środowisko naturalne procesu produkcji i
pełnego cyklu życia produktu. Deklaracje EPD są oparte na ocenie cyklu życia produktu,
który szczegółowo opisuje jego wpływ na środowisko naturalne podczas jego produkcji i
użytkowania.
Deklaracja EPD określa ilościowo (kwantyfikuje) wydobycie surowców, energochłonność
procesu produkcji, zużycie wody i wytwarzanie odpadów. Posiadanie takiej deklaracji
pokazuje, że firma całkowicie zobowiązała się do ograniczenia wpływu jego systemów
na środowisko naturalne.

W myśl idei zrównoważonego budownictwa firma WEBAC wspiera wszelkie
działania w tym zakresie. Dlatego dla produktów chemicznych firmy WEBAC również
przedstawiamy w Deklaracje Środowiskowe (EPD), zgodnie z normą europejską EN
15805. Zawarte tam dane równowagi ekologicznej są niezbędne dla oceny i schematu
certyfikacji budowli z punktu widzenia ekologii.
Jako członek niemieckiej izby chemii budowlanej, firma WEBAC Chemie GmbH aktywnie
współtworzyła wzorcowe karty Deklaracji Środowiskowych wykorzystując bardzo
szeroką bazę danych. Z niezależnymi i właściwymi instytucjami ( m.in. niemiecki Instytut
Budownictwa i Środowiska –IBU) dokonano końcowej weryfikacji i certyfikacji.
Deklaracje środowiskowe EPD WEBAC uznane są przez niemiecką izbę chemii
budowlanej, jako wzorcowe.
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W certyfikacie producenta firmy WEBAC, poprzez właściwy kod jest odniesienie do
odpowiedniego wzorca deklaracji środowiskowej EPD.
Wzorcowe deklaracje EPD dla produktów z żywic poliuretanowych, produktów z żywic
epoksydowych, produktów dyspersyjnych oraz materiałów uszczelniających dla
budownictwa znajdują się na stornach internetowych niemieckiej izby chemii
budowlanej www.deutache-bauchemie.de oraz stronie internetowej IBU: www.bauumwelt.de.
1/ EPD jest skrótem od angielskich słów:
Environmental Product Declaration -Deklaracja Środowiskowa Produktu.
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Niniejsza Karta Techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i doświadczeń. Zawarte w niej informacje jak tez objaśnienia naszych doradców są niewiążące.
Ze względu na to , iż nie znane są nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, zawarte w Karcie Technicznej informacje nie
zwalniają użytkownika produktu z przeprowadzenia własnych badań i prób pod względem przydatności do określonego celu w konkretnych warunkach. Dane zawarcie
w Karcie Technicznej nie stanowią tym samym gwarancji przydatności do określonego celu. Za przestrzeganie przepisów i wymogów w zakresie stosowania
odpowiedzialny jest użytkownik produktu

