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Underleverantörsintyg – Trä och träbaserade material
Intyget avser komponent/produkt:_________________________________________________

2.1.2 Trä och träbaserade material
2.1.2.1 Träråvarans ursprung
Rutiner ska finnas som säkerställer att trä eller träbaserade material är spårbart och kommer från legala och
acceptabla källor. Med acceptabla källor menas:
1. Har legal ägande/nyttjanderätt.
2. Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och
välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parters nyttjanderätt.
3. Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet.
4. Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa trädarter, se CITES hemsida).

Uppfyller produkten ovan angivna krav?

Ja

Nej

Ej relevant

2.1.2.2 Formaldehyd i träbaserade plana skivor
MDF- och HDF-skivor som innehåller formaldehydbaserade tillsatser får inte emittera mer formaldehyd än
motsvarande 65%* av det gränsvärde som gör att det kan klassificeras som E1 enligt EN 13986 eller likvärdigt****.
Övriga träbaserade plana skivor** (spånskivor, träfiberskivor), OSB-skivor, plywood och skivor av massivt trä***
som innehåller formaldehydbaserade tillsatser får inte emittera mer formaldehyd än motsvarande 50%* av E1
enligt EN 13986 eller likvärdigt****
*Tidigare krav motsvarande E1 godkänns under en övergångsperiod fram till 2022-11-01
** Kravet gäller inte formpressade detaljer.
*** För vissa typer av skivor (t.ex. limfog) kan hänvisning ske till SDS för det lim som använts vid tillverkning av skivan.
**** Mätmetoder kan utgöras av t.ex. provning enligt kammarmetod (EN 717-1), gasanalysmetod (EN 717-2) eller perforatormetod
(EN 120).

Uppfyller produkten ovan
angivna krav?
Ange aktuellt gränsvärde.

E1*

65%

50%

*Tidigare krav motsvarande E1 godkänns under en övergångsperiod fram till 2022-11-01
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Ej relevant
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2.1.1 SVHC/ECHA:s kandidatförteckning
Inga kemiska ämnen upptagna på ECHA:s kandidatförteckning över SVHC-ämnen får förekomma i halter över 0.1
vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se
http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table

Uppfyller produkten ovan angivna krav?

Ja

Nej

Ej relevant

Härmed intygas att den komponent/produkt som intyget avser:
_________________________________________________
uppfyller ovan angivna krav enligt Möbelfaktas kravspecifikation ver 2021-11-01.

Leverantör: ______________________________________________________________
Ort: ____________________________________________________________________
Datum: _________________________________________________________________
Signatur: ________________________________________________________________
Namnförtydligande: ________________________________________________________
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