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DGNB BILAG 

DGNB – NYBYGGERI OG OMFATTENDE RENOVERINGER VERSION 2020 INDIKATOR 42 
Bygningsprodukter til brandsikring  
Indendørsteknisk brandsikring, brandbøsning og -pakning, brandsikker fugemasse, -gips, PU- 
brandskum, silikonebrandskum. Brandmaling for kabler 

DGNB KRITERIUM ENV1.2 MILJØFARLIGE STOFFER 

PRODUCENT: 

Sika Company: Hago/Polypag, CH 
PRODUKTNAVN: 

SikaBoom-420 Fire 

 

Kvalitetstrin 1 Kvalitetstrin 2 Kvalitetstrin 3 Kvalitetstrin 4 

   CPs < 0.1%  
og  

SVHC ≤ 0.1%  

   Opfyldt 
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JURIDISK BEMÆRKNING  
Ovenstående oplysninger er indhentet på tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument. Ændringer af aktuelle certificeringssystemer kan 
betyde, at ovennævnte oplysninger ikke længere svarer til de aktuelle krav i disse certificeringssystemer.  
 
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af 
produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke 
medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers 
eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at 
sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete 
forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene 
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt 
udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. 
Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, medmindre andet er angivet.  
 


