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INFORMACJE OGÓLNE
Posiadacz ekologicznej deklaracji produktu

SSAB Europe Oy, Harvialantie 420, FIN-13300 Hämeenlinna, Finlandia

Produkt

GreenCoat® arkusze i kręgi ze stali powlekanej organicznie

Producent

SSAB Europa

Zakłady produkcyjne

Zakłady SSAB Hämeenlinna i Kankaanpää, Finlandia i zakład Finspång, Szwecja

Deklarowana jednostka

1 kg konstrukcji stalowych

Data wystawienia deklaracji

28 listopada 2014 r. *

Ważna do

28 listopada 2019 r.

Niniejsza ekologiczna deklaracja produktu dotyczy różnych arkuszy i zwojów ze stali GreenCoat® powlekanej organicznie, a deklarowane w tej deklaracji wskaźniki
ekologiczne są wartościami średnimi dotyczącymi tych produktów. Informacje zawarte w niniejszej ekologicznej deklaracji produktu podano w oparciu o dane
produkcyjne za rok 2012. Norma CEN PL-EN 15804 podaje podstawowe zasady kategoryzacji wyrobu (PCR).
Niezależna weryfikacja deklaracji, zgodnie z PN-EN ISO 14025:2010
Zewnętrzna

Wewnętrzna

Weryfikator strony trzeciej

Thomas Andersson, Insinööritoimisto Ecobio Oy

Niniejsza środowiskowa deklaracja produktu podaje informacje dotyczące produktów, o których mowa. Deklaracja została sporządzona w oparciu o normy PN-EN
15804+A1:2014, ISO 14025:2010 i ISO 14040:2006. Środowiskowa deklaracja produktu zawiera informacje na temat surowców, poboru energii, emisji powstałych
podczas produkcji, a także na temat możliwości recyklingu. O ile nie postanowiono inaczej, informacje o produkcie podane są w oparciu o stal wyprodukowaną
w hucie stali SSAB w Raahe (Finlandia),
SSAB specjalizuje się w budownictwie ze stali i stali premium. Odpowiedzialność korporacyjna SSAB jest zdefiniowana w wizji, strategii, wartościach Kodeksu
Etycznego, politykach i systemie zarządzania. Zakłady produkcyjne SSAB działają zgodnie z systemem zarządzania środowiskiem poświadczonym certyfikatem ISO
14001 i systemem jakości poświadczonym certyfikatem ISO 9001. SSAB dąży do ciągłego udoskonalania i efektywności energetycznej we wszystkich działaniach i
rozwiązaniach dla klientów.
Najnowsze informacje dotyczące produktów i usług SSAB, bezpieczeństwa i użytkowania produktu oraz bezpieczeństwa ekologicznego i korporacyjnej odpowiedzialności społecznej można znaleźć na stronie firmy www.ssab.com.

*Aktualizacja w lutym 2018 dotycząca oferty produktowej, zakładów produkcyjnych i wielu szczegółowych informacji na temat zawartości substancji.

PRODUKT
INFORMACJE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE
Produkty ze stali GreenCoat® powlekanej organicznie są wykorzystywane w branży budowlanej, w przemyśle elektrycznym, elektronicznym i maszynowym. Produkty GreenCoat® są wysoce odporne na
korozję, promieniowanie UV oraz zarysowania. Są lekkim materiałem
konstrukcyjnym, przyjaznym w stosowaniu i obróbce nawet w temperaturach poniżej -15°C.
Większość naszych produktów GreenCoat® cechuje się biotechnologiczną powłoką (BT), w której duża część tradycyjnych składników
na bazie paliw kopalnych została zastąpiona szwedzkim olejem rzepakowym. To opatentowane rozwiązanie redukuje wpływ produktów
GreenCoat® na środowisko. Dzięki powlekaniu organicznemu, pełnej
możliwości recyklingu, zgodności z regulacjami REACH i wielu certyfikatom ekologicznym, GreenCoat® przoduje w zakresie zrównoważonych rozwiązań budowlanych.
Produkty GreenCoat® są dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych
kolorów i wykończeń. Typowy zakres grubości wynosi od 0,45 mm
do 1,5 mm, jednak dostępność zależy od produktu i żądanej szerokości. Produkty GreenCoat® powlekane organicznie produkowane są
zgodnie z normą PN-EN10169.
Produkty dachowe ze stali powlekanej organicznie
• GreenCoat Pural BT - wyjątkowo wytrzymały produkt o powłoce
bardzo odpornej na zarysowania do zastosowań dachowych.
• GreenCoat Pro BT - wysoce wytrzymały produkt dachowy o
optymalnych właściwościach przeznaczony na dachówki i profile
• GreenCoat PLX Pro BT, GreenCoat FAP Pro BT - specjalnie opracowane wysokiej klasy produkty do zastosowań blacharskich.
• GreenCoat PLX Legacy - produkt blacharski o powierzchni
specjalnej do malowania bezpośrednio po instalacji.
• GreenCoat Mica BT - produkt dachowy o luksusowej, błyszczącej
powierzchni.
• GreenCoat Crown BT - produkt dachowy o optymalnych
właściwościach przeznaczony na dachówki i profile.
• GreenCoat Purex - nowoczesny produkt o optymalnych właściwościach przeznaczony na profile dachówkowe oraz blachodachówki
modułowe
• GreenCoat Cool - produkt dachowy o właściwościach umożliwiających
odbijanie promieni słonecznych.
• Rough Matt Polyester - produkt dachowy o chropowatym
wyglądzie i dobrych właściwościach profilowania.
• Poliester - standardowy produkt na pokrycia dachowe, elewacje
i ściany.
Produkty elewacyjne ze stali powlekanej organicznie
• GreenCoat Hiarc, GreenCoat Hiarc Max - wyjątkowo wytrzymałe
produkty elewacyjne wysokiej jakości.
• GreenCoat Hiarc Cool - produkt elewacyjny o właściwościach
umożliwiających odbijanie promieni słonecznych.

• GreenCoat Anti-Graffiti BT - produkt, dzięki któremu łatwo usunąć
graffiti.
• GreenCoat Pural Farm BT - wysoce wytrzymały produkt na budynki
rolnicze.
Produkty systemów rynnowych ze stali powlekanej organicznie
• GreenCoat RWS - dwustronny, wysokiej jakości produkt na
systemy rynnowe.
Produkty do wnętrz ze stali powlekanej organicznie
• GreenCoat FoodSafe BT - produkt z przeznaczeniem do miejsc
obróbki żywności.
• Poliester Indoor - produkt dostępny w szerokiej gamie specjalnych
kolorów i opcjach połysku do zastosowania we wnętrzach.
• Structured Poliester - produkt o znakomitej odporności na ścieranie
do zastosowań w przemyśle metalurgicznym.
• Energy Interior - produkt z powłoką odbijającą ciepło, przeznaczony
na ściany wewnętrzne i sufity.
• Epoxy - produkt o znakomitych właściwościach klejących wykorzystywany do płyt warstwowych stosowanych we wnętrzach.
• Laminate FoodSafe - produkt o znakomitych właściwościach
odporności na zarysowania wykorzystywany w przemyśle przetwórstwa żywności.
SKŁAD PRODUKTU
Charakterystyka stali
Materiał podstawowy wchodzący w skład stali powlekanej organicznie
składa się ze stali, która zwykle jest pokryta cienką warstwą cynku. Stal
jest stopem głównie żelaza i węgla, z niewielką zawartością innych pierwiastków wykorzystywanych jako pierwiastki stopowe. Te pierwiastki
poprawiają właściwości chemiczne i fizyczne stali, takie jak wytrzymałość, możliwość formowania i spawalność. Stal jest dobierana ze względu na właściwości, które najlepiej pasują do produktu końcowego. Jeśli
chodzi o zastosowania stali konstrukcyjnej, dobiera się znormalizowane
właściwości mechaniczne stali zgodnie z normą PN-EN 10346. Jeśli
chodzi o zastosowania, gdzie stal powinna dawać się formować w
żądany sposób lub produkt trzeba poddać obróbce blacharskiej, wykorzystuje się specjalistyczne stale przeznaczone do formowania.
Powłoka cynkowa
Powłoka cynkowa , Z100-350 g/m2 jest pozbawiona ołowiu i chroni
stal przed korozją na dwa sposoby. Jest ona warstwą ochronną utrzymującą tlen i wodę z dala od stali, działa też jako zabezpieczenie
katodowe. Oznacza to, że na obciętych krawędziach lub w miejscach
uszkodzeń powłoki cynkowej, sam cynk będzie wchodził w reakcje,
tworząc związki ochronne i blokując dalsze procesy korozyjne.
Powłoka cynkowa pokrywa stal po obu stronach.
Warstwa obróbki wstępnej i powłoki organiczne
Warstwa obróbki wstępnej jest stosowana w celu poprawy odporności na korozję, lecz również, by nadać dobrą przyczepność
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TABELA 1. PRZYKŁADOWY SKŁAD GREENCOAT HIARC.
Materiał

Zawartość (%) całkowitej wagi produktu

Grubość
stali cynkowanej ogniowo: 0,5 mm

98,2

Nazwa
składnika

Maksymalna zawartość % Zawartość (W/W)
(W/W)
całkowitej wagi produktu

Stal

Numer CAS

98,2

Żelazo (Fe)

88,3

7439-89-6

Mangan (Mn)

1,70

1,7

7439-96-5

Krzem (Si)

0,6

0,6

7440-21-3

Węgiel (C)

0,2

0,2

7440-44-0

> 99% cynku (Zn)

6,2

6,1

7440-66-6

Inne pierwiastki

100
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Warstwa cynku

Powłoki:

Uwagi
Stan fizyczny:
Zapach:
Kolor:
Temperatura
wrzenia:
Temperatura
topnienia:
Gęstość stali:

1,8

ciało stałe
bez zapachu
metalicznie szary
2750°C
1450–1520°C
7850 kg/m3

Więcej szczegółowych informacji na temat składu różnych stali można znaleźć w narodowych i międzynarodowych
normach, jak również na stronie WWW SSAB, pod adresem www.ssab.com. Podane wartości przedstawiono w oparciu
o wymogi Norm Europejskich PN-EN 10219-1, PN-EN 10025-2, PN-EN 10025-3, PN-EN 10025-4, PN-EN 10025-6, PN-EN
10130, PN-EN 10268, PN-EN 10346 i PN-EN 10169 dotyczących maksymalnych zawartości.
Pomiary wykonano na poziomie 0,02 μg/g (0,00000002%). Nie można wyznaczyć zawartości poniżej tego poziomu dokładności pomiarowej. Zawartości pierwiastków chemicznych - takich jak cyrkon (Zr), magnez (Mg), kobalt (Co), arsen (As),
kadm (Cd), cynk (Z), ołów (Pb), antymon (Sb) i cyna (Sn) - pojawiających się jako zanieczyszczenia w stali - są bardzo małe.
Żadna z substancji wchodzących w skład produktu nie przekracza ani nie odpowiada wartościom granicznym podanym
w przepisach chemicznych WE (REACH) i zaleceniach eliminujących niebezpieczne substancje w sektorze budowlanym,
takich jak wymogi BASTA (2014:A2) i Byggvarubedömningen (Ocena Materiałów Budowlanych, BVB, 2013), czy szwedzkie
deklaracje produktów budowlanych (Föreningen för Byggvarudeklarationer, BPD 3, 2007) i lista priorytetów obowiązująca
w Norwegii. Żaden produkt nie zawiera substancji podlegających przepisom REACH, czy też podanych na liście substancji
kandydujących do miana substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC).

dla warstwy powłoki. Warstwa podkładu jest wykorzystywana dla
ochrony przed korozją, dzięki dodatkom zabezpieczającym. Działa
ona również, dając dobrą przyczepność dla powłoki wierzchniej. Typ
powłoki wierzchniej jest dobierany tak, by go najlepiej dopasować
do konkretnego zastosowania. Powłokę tę można wybrać tak, by
dobrze działała w różnych środowiskach. Typ powłoki to również jej
odróżnialny wygląd. Jest to również warstwa, która nadaje produktowi końcowemu jego kolor.
Tylna strona arkusza pokrywana jest zwykle dwuwarstwową
powłoką w kolorze szarym, która dodatkowo wzmacnia odporność
produktu na korozję. Odwrotna strona powłoki jest optymalizowana
tak, by dawać dobrą przyczepność w przypadku płyt warstwowych
wypełnianych pianką lub klejonych. Jeśli poszczególne wymogi
techniczne lub estetyczne są ustalane dla strony odwrotnej, zgodnie
z tymi wymogami należy wybrać również powłokę. Nasze produkty
ze stali GreenCoat® są oznaczone po stronie spodniej tekstem, który
identyfikuje GreenCoat® i SSAB jako oryginalnego producenta.
Wszystkie produkty powlekane powłoką organiczną są bezchromianowe. Tabela 1 przedstawia sumaryczny skład GreenCoat Hiarc w
normalnej produkcji (bez materiałów opakowania). Dokładny skład
stali różni się w zależności od standardu użytych materiałów oraz
wymogów klienta. Ta informacja jest podawana w oparciu o stal
walcowaną na zimno produkowaną przez zakłady SSAB w Finlandii.
Typowy skład chemiczny powłok organicznych SSAB podano w
tabeli 4. Skład podany w tabeli dotyczy składników, które stanowią
minimum 0,1% masy produktu. Masa jest obliczana dla stali 0,45
mm powlekanej organicznie powłoką Z100.
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ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI CHEMICZNYMI
SSAB aktywnie śledzi i antycypuje w dalszych zmianach prawodawstwa dotyczącego środowiska, bezpieczeństwa i chemikaliów
oraz pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami chemicznymi WE, takimi jak REACH (1907/2006/WE) i CLP (1272/2008/
WE). Komunikacja i współpraca poprzez łańcuch dostaw odgrywają
ważną rolę, a SSAB wymaga pełnej zgodności z regulacjami REACH
od swoich podwykonawców. Firma SSAB śledzi wykaz substancji
wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) oraz inne wymogi
legislacyjne, by móc zapewnić, że jej produkty spełniają zarówno
wymogi prawne, jak i wymagania klientów. Ponadto SSAB śledzi i
pozostaje w zgodzie z prośbami i zaleceniami wielu klientów sugerującymi wycofywanie produktów zawierających substancje uznane za
niebezpieczne w sektorze przemysłu, w którym działają ci klienci.
Tam gdzie koncentracja % (w/w) w produkcie substancji podlegających przepisom chemicznym WE (REACH) oraz zaleceniom
eliminującym niebezpieczne substancje w sektorze budowlanym,
takim jak wymogi BASTA (2014:A2) i Byggvarubedömningen (Ocena
Materiałów Budowlanych, BVB, 2013) obowiązującymi w Szwecji,
oraz priorytetowy wykaz produktów obowiązujący w Norwegii,
przekracza lub odpowiada wartościom granicznym podanym w
powyższych regulacjach prawnych, podano to w Tabeli 1. Wzięto
pod uwagę wytyczne dotyczące szwedzkich deklaracji produktów
budowlanych (Föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD 3, 2007)
odnośnie ujawnionych substancji. Stal zawiera niewielkie ilości
zanieczyszczeń pochodzących z surowców naturalnych i nie dodawanych w trakcie procesu produkcji stali. Ilość zanieczyszczeń zawartych

GREENCOAT ® W WIELOKROTNIE NAGR ADZ ANYCH
P ROJEK TACH ARCHITEK TONIC ZNYCH
Schronisko Skýli zostało umieszczone na krótkiej liście
projektów World Architecture Festival 2017 oraz zdobyło
olbrzymie zainteresowanie na całym świecie ze względu
na swój wygląd i kąt zrównoważenia.
Utopia Arkitekter (Szwecja)
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TABELA 2: LIMITY NARAŻENIA ZAWODOWEGO OBOWIĄZUJĄCE W FINLANDII.
Pierwiastek

Limity narażenia zawodowego (OEL), 8 h (mg/m3)

Tlenek żelaza, para, (Fe)

5

Tlenek cynku, para

5

Stopy chromu (II, III)*

0,5

* produkt jest bezchromianowy.

w stali jest minimalna i, zgodnie z wiedzą na temat toksyczności tych
substancji oraz ich związania metalurgicznego w matrycy stalowej,
nie wnosi zagrożenia dla środowiska czy zdrowia ludzi.

PRODUKCJA
ZAKŁADY PRODUKCYJNE
Arkusze i kręgi GreenCoat® ze stali powlekanej organicznie, zgodnie
z niniejszą ekologiczną deklaracją produktu są produkowane w zakładach Hämeenlinna i Kankaanpää SSAB w Finlandii, oraz w zakładzie
Finspång w Szwecji. Produkty ze stali walcowanej na zimno i powlekanej metalicznie są wykorzystywane jako materiały surowcowe do
produkcji wyrobów ze stali powlekanej organicznie, produkowanych
w zakładzie Hämeenlinna SSAB. Kręgi stali walcowanej na gorąco,
zwykle wykonane w hucie w Raahe, są wykorzystywane jako surowiec do produkcji stali walcowanej na zimno powlekanej metalicznie. Produkcja stali walcowanej na gorąco, wykorzystywanej później
jako surowiec, opiera się na zastosowaniu rudy żelaza jako surowca.
Jednak do produkcji stali wykorzystuje się również średnio 20% stali
złomowej. W procesie produkcji stali zużycie surowców i energii
zostało zoptymalizowane.
Jeżeli podczas produkcji żelaza zamiast złomu stali wykorzystuje
się surowce pierwotne, emisje dwutlenku węgla powstałe w procesie produkcji stali odpowiednio maleją. W technologii produkcji stali
w hucie SSAB Raahe wykorzystuje się złom powstały w procesach
własnej produkcji SSAB, a materiał pochodzi z rynku złomu stali. Po
wyprodukowaniu stali, może być ona bez końca przetwarzana, bez
pogarszania się jej właściwości.
Większość energii zużywanej w procesie produkcji stali z rudy
żelaza pochodzi z węgla, który jest wykorzystywany jako czynnik
redukujący w produkcji żelaza. Produkty mineralne powstające w
procesach produkcji żelaza i stali podlegają ponownemu przetwarzania w formie surowca przemysłowego lub materiału zastępującego
zasoby pierwotne. Wysoki procent pyłów pochodzących z różnych
procesów ponownie wchodzi w obieg procesu, co pomaga redukować ilość odpadów oraz poprawiać efektywność zużycia materiału.
OZNAKOWANIE I OPAKOWANIE
Produkty GreenCoat® są oznaczone w taki sposób, by można je było
zawsze zidentyfikować i łatwo odnaleźć. Oznakowanie jest zgodne z
normami PN-EN 10021 i PN-EN 10204. Opakowanie i zabezpieczenie
naszych produktów stalowych jest zwykle ustalane podczas składania zamówienia. Pasy, drewniane podpory, elementy zabezpieczające naroża i pozostałe akcesoria dodatkowo wzmacniające opakowanie są stosowane w razie potrzeby i zgodnie z wymaganiami klienta.
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Jako materiał opakunkowy dla arkuszy ciętych zwykle jest stosowana
tektura lub folia polietylenowa. Pakiety z drewnianymi podporami
są mocowane za pomocą taśm metalowych. Kręgi są dostarczanie w
stanie zabezpieczonym bez podstawy, chronione tekturą, papierem
opakunkowym czy pofałdowanym plastikiem i plastikowymi pierścieniami krańcowymi, metalowymi zabezpieczeniami naroży i pasami
wiążącymi.
ZAOPATRZENIE I TRANSPORT
Ogólne warunki wszystkich umów zaopatrzeniowych wymagają
zgodności z Polityką Zrównoważonego Rozwoju Dostawcy SSAB. Przy
wyborze dostawców rozważane są wartości etyczne, kwestie ekologii
i efektywności energetycznej. Jeśli chodzi o główne surowce używane
do produkcji stali w Raahe (Finlandia),wapień jest przywożony ze
Szwecji, węgiel z Ameryki Północnej i Australii, granulat rudy żelaza
pochodzi ze Szwecji lub jest przywożony koleją z Rosji. Produkty
finalne są transportowane drogą morską, lądową lub koleją, albo w
sposób łączony. Jednostka logistyczna firmy jest odpowiedzialna za
większość transportu surowców i produktów SSAB.
Kwestie ekologiczne SSAB odnoszące się do logistyki są regulowane z wykorzystaniem certyfikowanego systemu zarządzania
ochroną środowiska. Celem jest wzrost udziału umów logistycznych
z partnerami, którzy zapisali się na umowyw sektorze logistyki and
transportu. Około 85% transportów SSAB na tonę produktu jest
przeprowadzanych przez partnerów podpisujących umowy dotyczące
efektywności energetycznej. Firmy logistyczne, które nie podpisały umów dotyczących efektywności energetycznej są regularnie
zachęcane, by się na nią zapisały. Międzynarodowi partnerzy SSAB
posiadają certyfikowane systemy zarządzania ochroną środowiska.
Logistyka ma na celu zoptymalizowanie transportu i zmaksymalizowanie ładowności oraz łączenie transportów w sposób jak najbardziej wydajny.

RECYKLING I PRZETWARZANIE ODPADÓW
Stal jest materiałem w pełni odnawialnym, a złom stali posiada
silną pozycję rynkową: stal odzyskiwana z konstrukcji i produktów
końcowych na ostatnim etapie okresu ich użytkowania jest wydajnie
ponownie używana w celu wyprodukowania nowej stali.
Żadne niebezpieczne odpady nie powstają z produktów końcowych, a stal nie szkodzi środowisku. Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów (EKO), kod odpadu dla produktów stalowych wyprodukowanych przez SSAB po zakończeniu okresu użytkowania to 17
04 05 (żelazo i stal). Większość materiałów opakowań produktów
stalowych można ponownie przetworzyć lub użyć.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Stal w formie, w jakiej jest dostarczana nie stanowi zagrożenia dla
środowiska. Niektóre gatunki stali zawierają pierwiastki stopowe, takie jak mangan, chrom, nikiel, miedź i krzem. Żadna z tych substancji
nie jest uwalniania w normalnych lub dających się przewidzieć
warunkach użytkowania.
Podczas topienia, spawania, cięcia lub szlifowania stali (albo podgrzewania do bardzo wysokich temperatur) mogą tworzyć się
pył i opary. Długotrwałe narażanie na wysokie stężenia pyłów i
oparów może mieć wpływ na zdrowie, zwłaszcza płuc. Skład pyłu i
oparów zależy od gatunku stali oraz zastosowanych metod obróbki.
Spawanie należy pozostawić przeszkolonym osobom. Zgodnie z
przepisami bezpieczeństwa należy użyć sprzęt ochrony osobistej oraz
zapewnić odpowiednia wentylację. Instrukcje dotyczące spawania
metali i stopów metali można znaleźć na stronie WWW, na przykład
Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Stali (European Steel
Association) www.eurofer.org.
Praca ze stalą nie zagraża osobom ani środowisku i dlatego nie
istnieją żadne specjalne limity narażenia w zakładzie. Nie ma też określonych żadnych środków pierwszej pomocy, środków na wypadek
pożaru czy niezamierzonej emisji w odniesieniu do obsługi i przechowywania stali. Jednak określono niektóre limity związane z narażeniem zawodowym dotyczące stopów stali i związków. Narażenie jest
niewielkie, jeśli całkowite stężenie pyłu jest niższe niż 5 mg/m3. Tabela
2 podaje limity narażenia zawodowego obowiązujące w Finlandii.
Należy podjąć zwykłe środki ostrożności, by uniknąć obrażeń
fizycznych powodowanych głównie przez ciężkie produkty lub ostre

krawędzie. Należy nosić sprzęt ochrony osobistej, taki jak specjalne
rękawice i okulary ochronne.
Stal powlekana organicznie, zgodnie z przepisami chemicznymi
WE (REACH) nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna, tak więc nie
jest wymagana dla niej karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ani opakowanie dla materiałów niebezpiecznych czy oznaczenie i
przestrzeganie zasad i przepisów transportowych dotyczących takich
materiałów.
BEZPIECZEŃSTWO
• Zawsze nosić rękawice i odzież ochronną podczas pracy z
produktami stalowymi.
• Należy uważać na ostre krawędzie i naroża.
• Zawsze używać oficjalny sprzęt do podnoszenia podczas
przemieszczania produktów stalowych.
• Nigdy nie używać pasów wiążących do podnoszenia produktu.
• Naprężone pasy mogą spowodować zranienie, gdy ulegną
przecięciu, a pierścień zewnętrzny kręgu może może odbić się
na zewnątrz.
• Nigdy nie przechodzić pod produktami stalowymi, gdy są
przenoszone.
• Proszę się upewnić, że pasy zabezpieczające są wystarczająco silne
i solidnie przymocowane.
• Zawsze postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy
dowiedzieć się, czy miejsce instalacji podlega jakimś szczególnym
wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa.

RYSUNEK 1: GRANICE SYSTEMU OCENY OKRESU UŻYTKOWANIA.
DOSTAWA
MATERIAŁU
(A1)

Stal walcowana
na zimno/
stal powlekana
metalicznie

TRANSPORT
(A2)

PRODUKCJA
(A3)

TRANSPORT
(A4)

SZKOLENIE
WYJAZDOWE
MONTAŻ
(A5)

ETAP
UŻYTKOWANIA
(B1-B7)

ROZBIÓRKA
(C1)

TRANSPORT
(C2)

Stale powlekane
organicznie
produkcja stali:
obróbka wstępna, podkład,
powłoka po
stronie spodniej,
powłoka,
suszenie

RECYKLING
(D)

Przywracanie
złomu stali
jako
surowca
w procesie
produkcji
stali

Energia
Przetwarzanie
odpadów
(C3-C4)

POZBYWANIE SIĘ ODPADÓW

Diagram opisuje etapy okresu użytkowania konstrukcji stalowych. Ocena okresu użytkowania nie obejmuje etapów okresu użytkowania na szarym tle.
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Gwarancje GreenCoat ® bazują na ponad 40-letnim doświadczeniu SSAB w
prowadzeniu akredytowanych testów w zewnętrznych lokalizacjach, by
zagwarantować dłuższy okres użytkowania produktu (tutaj, na zachodnim
wybrzeżu Szwecji).

PROFIL EKOLOGICZNY
Niniejsza ekologiczna deklaracja produktu obejmuje okres użytkowania produktu od kadzi do bramy fabryki, uwzględniając 90%
współczynnik recyklingu dla zużytej stali, tj, uwzględnia zewnętrzne
wpływy na okres użytkowania („od kadzi do bramy - z opcjami”). To
oznacza, że złomowi stali, który jest wykorzystywany jako wsad do
procesu wytwarzania stali przypisuje się dużą wagę, szanuje się także stal z odzysku (EoL), która jest poddawania recyklingowi. Ocena
okresu trwałości w ekologicznej deklaracji produktu nie obejmuje
informacji na etapie budynku, użytkowania i obsługi, ani na etapie
rozbiórki.
Wpływ recyklingu obliczono w oparciu o model LCA (Ocena
Okresu Użytkowania) Światowego Stowarzyszenia Producentów Stali
(World Steel Association) w taki sposób, że kompensację stanowi
różnica między produkcją podstawową i wtórną płyty stali zauważalna przy wdrożeniu procesu recyklingu. 1,092 kg stali z recyklingu
potrzeba do wyprodukowania 1 kg stali we wtórnym procesie
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produkcji. Średnio do produkcji stali w hucie Raahe wykorzystuje się
20% stali złomowej. Odnotowuje się korzyści i obciążenia ze względu
na złom stali używany w hucie w granicach modelu LCA Światowego
Stowarzyszenia Producentów Stali. Aby uniknąć podwójnych
obliczeń, nie zostało to podane po raz drugi, przy zastosowaniu
wtórnego materiału.
Korzyści wynikające z cyklu życia produktów ubocznych powstających w produkcji stali zostały przeznaczone na produkcję stali
zgodnie z modelem LCA Światowego Stowarzyszenia Producentów
Stali. Udział produktów ubocznych jest obliczany jako zmniejszenie
wpływu na środowisko w trakcie produkcji stali walcowanej na
gorąco o 5-10%, średnio o 8%.
Wszystkie wartości dotyczą 1 kg stali powlekanej organicznie
wyprodukowanej w zakładzie Hämeenlinna SSAB. Tabela 3, poniżej,
podaje wskaźniki ekologiczne w oparciu o ocenę okresu użytkowania
arkuszy i kręgów ze stali powlekanej organicznie SSAB.

TABELA 3: PROFIL EKOLOGICZNY STALI GREENCOAT POWLEKANYCH ORGANICZNIE.

Parametr

Jednostka

Etap produkcji

Korzyści i obciążenia poza
granicą systemu

Dostawa surowca i
wytwarzanie produktu ze stali

Ponowne użycie, odzysk,
potencjał recyklingu

2,81

-1,32

Parametry opisujące wpływ na środowisko
GWP Współczynnik ocieplenia globalnego
ODP Potencjał zubożenia warstwy ozonu w stratosferze

równoważnik kg CFC-11

1,01x10-8

4,14 x10-8

AP Potencjał zakwaszenia zasobów wodnych i gleby

równoważnik kg SO2

6,62 x10

-3

-2,07 x10-3

EP Potencjał eutrofikacji

równoważnik kg (PO4)

6,74 x10

-4

-9,16 x10 -5

POCP Potencjał tworzenia ozonu w troposferze

równoważnik kg etenu

6,29 x10-4

-6,52 x10 -4

Pierwiastki ADP Potencjał zubożenia abiotycznego

równoważnik kg SB

2,01 x10

-1,32 x10-5

Paliwa kopalne ADP Potencjał zubożenia abiotycznego

MJ, dolna wartość opałowa

30,2

-13,9

MJ, dolna wartość opałowa

1,28

0,82

-3

-4

Parametry opisujące wykorzystanie zasobów i energię pierwotną
Wykorzystanie pierwotnej energii odnawialnej jako nośnika energii
Wykorzystanie zasobów pierwotnej energii odnawialnej jako surowca

MJ, dolna wartość opałowa

0

0

Łączne wykorzystanie zasobów pierwotnej energii odnawialnej

MJ, dolna wartość opałowa

1,28

0,82

Wykorzystanie pierwotnej energii nieodnawialnej jako nośnika energii

MJ, dolna wartość opałowa

20,2

-1,1

Wykorzystanie pierwotnej energii nieodnawialnej jako surowca

MJ, dolna wartość opałowa

11,6

-11,3

Łączne wykorzystanie zasobów pierwotnej energii nieodnawialnej

MJ, dolna wartość opałowa

31,8

-12,4

Wykorzystanie materiału wtórnego

kg

-

-

Wykorzystanie odnawialnych paliw wtórnych

MJ, dolna wartość opałowa

-

-

Wykorzystanie nieodnawialnych paliw wtórnych

MJ, dolna wartość opałowa

-

-

Dolna wartość zużycia wody

m3

1,94 x10-2

-3,40 x10-3

0,02

Inne dane ekologiczne opisujące kategorie odpadów
Odpady niebezpieczne

kg

0,12

Odpady nieuznane za niebezpieczne

kg

4,18 x10-4

3,70 x10-2

Odpady radioaktywne

kg

6,83 x10

4,44 x10-4

Jednostka

Całkowity etap produkcji

-4

Inne dane ekologiczne opisujące przepływy materiałów
Parametr
Elementy do ponownego wykorzystania

kg

-

Materiały do recyklingu

kg

-

Materiały do odzyskiwania energii

kg

-

Energia oddawana

MJ na nośnik energii

0,04
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TABELA 4: TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY POWŁOK ORGANICZNYCH (=utwardzane powłoki malarskie lub przyklejana folia laminatu).
MASY OBLICZONO DLA 0,45 MM STALI Z POWŁOKĄ CYNKOWĄ Z100.
Produkt

Typ substancji

Spoiwa organiczne

GreenCoat Pural BT, GreenCoat TSP Pural BT,
GreenCoat FAP Pural BT
Materiały wypełniające

Skład substancji

GreenCoat Pro BT, GreenCoat PLX Pro BT,
GreenCoat FAP Pro BT
Materiały wypełniające

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,4

1,2

0,2

0,4

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Naturalne estry oleju alkidowego (BT)

Tak

Tak

Dwutlenek tytanu

0,0

0,7

Inne pigmenty

0,1

0,3

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,2

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,3

1,5

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,4

Żywica epoksydowa*

0,1

0,1

Naturalne estry oleju alkidowego (BT)

Tak

Tak

Dwutlenek tytanu

0,0

0,4

Inne pigmenty

0,0

0,1

Wypełniacze organiczne

0,0

0,1

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,2

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Nanocząstki

Spoiwa organiczne

GreenCoat Crown BT

Materiały wypełniające

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,4

1,0

Spoiwa poliuretanowe

0,0

0,1

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Naturalne estry oleju alkidowego (BT)

Tak

Tak

Dwutlenek tytanu

0,0

0,3

Inne pigmenty

0,0

0,3

Wypełniacze organiczne

0,0

0,1

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,2

Dodatki organiczne

0,0

0,1

0,0

0,0

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,3

1,2

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Nanocząstki

Spoiwa organiczne

GreenCoat Mica BT
Materiały wypełniające

Nanocząstki

Maks. [% wag.]

Spoiwa poliuretanowe

Nanocząstki

Spoiwa organiczne

Min. [% wag.]

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Naturalne estry oleju alkidowego (BT)

Tak

Tak

Dwutlenek tytanu

0,0

0,4

Inne pigmenty

0,0

0,1

Wypełniacze organiczne

0,0

0,1

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,2

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0
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Produkt

Typ substancji

Czynnik wiążący

GreenCoat Purex
Materiały wypełniające

Min. [% wag.]

Maks. [% wag.]

Spoiwa poliestrowe

Skład substancji

0,0

0,7

Spoiwa poliuretanowe

0,0

0,2

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,0

Naturalne rozcieńczalniki oleju (BT)

Nie

Nie

Dwutlenek tytanu

0,0

0,2

Inne pigmenty

0,0

0,1

Wypełniacze organiczne

0,0

0,1

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,0

Dodatki organiczne

0,0

0,1

Nie

Nie

Nanocząstki

Spoiwa organiczne

GreenCoat PLX Legacy, GreenCoat TSP Legacy
Materiały wypełniające

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,0

0,9

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Dwutlenek tytanu

0,0

0,2

Inne pigmenty

0,0

0,1

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,1

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,6

1,5

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Dwutlenek tytanu

0,0

0,6

Inne pigmenty

0,0

0,4

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,1

Dodatki organiczne

0,0

0,0

Nanocząstki

Spoiwa organiczne

GreenCoat Cool
Materiały wypełniające

0,0

0,0

PVDF

0,3

1,1

Spoiwo akrylowe

0,2

0,3

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Dwutlenek tytanu

0,0

0,5

Inne pigmenty

0,0

0,1

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,2

Dodatki organiczne

0.0

0.0

0.0

0.0

PVDF

0,2

1.5

Nanocząstki

Spoiwa organiczne

GreenCoat Hiarc
Materiały wypełniające

Nanocząstki

Spoiwa organiczne

GreenCoat Hiarc Max
Materiały wypełniające

Nanocząstki
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Spoiwo akrylowe

0,2

0,3

Żywica epoksydowa*

0.0

0.4

Inne spoiwa organiczne

0.0

0,1

Dwutlenek tytanu

0,0

0,5

Inne pigmenty

0,0

0,2

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,2

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Produkt

Typ substancji

Spoiwa organiczne

GreenCoat Hiarc Cool
Materiały wypełniające

Min. [% wag.]

Maks. [% wag.]

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

Skład substancji

0,5

1,0

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Dwutlenek tytanu

0,1

0,5

Inne pigmenty

0,0

0,2

Wypełniacze organiczne

0,0

0,1

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,1

Dodatki organiczne

0,0

0,1

0,0

0,0

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,0

0,5

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Nanocząstki

Spoiwa organiczne

GreenCoat Anti-Graffiti BT
Materiały wypełniające

Inne spoiwa organiczne

0,0

1,0

Naturalne estry oleju alkidowego (BT)

Tak

Tak

Dwutlenek tytanu

0,0

0,2

Inne pigmenty

0,0

0,1

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,1

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,4

0,9

Spoiwa poliuretanowe

0,2

0,4

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Nanocząstki

Spoiwa organiczne

GreenCoat Pural Farm BT

Materiały wypełniające

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Naturalne estry oleju alkidowego (BT)

Tak

Tak

Dwutlenek tytanu

0,0

0,6

Inne pigmenty

0,1

0,3

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,2

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

1,4

2,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,0

Dwutlenek tytanu

0,1

0,6

Inne pigmenty

0,1

0,2

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,2

Dodatki organiczne

0,0

0,0

Nanocząstki
Spoiwa organiczne

GreenCoat RWS

Materiały wypełniające

0,0

0,0

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,6

1,2

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Dwutlenek tytanu

0,0

0,5

Inne pigmenty

0,0

0,1

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,2

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Nanocząstki

Rough Mat Poliester
Materiały wypełniające

Nanocząstki
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Produkt

Typ substancji

Spoiwa organiczne

Poliester
Materiały wypełniające

Min. [% wag.]

Maks. [% wag.]

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

Skład substancji

0,6

1,2

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Dwutlenek tytanu

0,0

0,5

Inne pigmenty

0,0

0,1

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,2

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,0

0,9

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Naturalne estry oleju alkidowego (BT)

Tak

Tak

Dwutlenek tytanu

0,0

0,6

Inne pigmenty

0,0

0,1

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,1

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Nanocząstki

Spoiwa organiczne

GreenCoat FoodSafe BT
Materiały wypełniające

Nanocząstki

Spoiwa organiczne

Poliester Indoor
Materiały wypełniające

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,6

1,2

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Dwutlenek tytanu

0,0

0,5

Inne pigmenty

0,0

0,1

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,2

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,0

0,6

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Dwutlenek tytanu

0,0

0,6

Inne pigmenty

0,0

0,0

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,1

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Nanocząstki

Spoiwa organiczne

Wytłaczany Poliester
Materiały wypełniające

Nanocząstki
Spoiwa organiczne

Epoxy

Materiały wypełniające

Nanocząstki
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Żywica epoksydowa*

0,0

0,9

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,2

Dwutlenek tytanu

0,0

0,3

Inne pigmenty

0,0

0,1

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,2

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Produkt

Typ substancji

Spoiwa organiczne

Energy Interior
Materiały wypełniające

Min. [% wag.]

Maks. [% wag.]

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

Skład substancji

0,1

0,5

Spoiwa poliuretanowe

0,0

0,1

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Dwutlenek tytanu

0,0

0,2

Inne pigmenty

0,1

0,2

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,1

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Nanocząstki
Folia laminowana PVC

Spoiwa organiczne
Laminate Foodsafe

Materiały wypełniające

Spoiwa organiczne

Nova
Materiały wypełniające

PVC

3,4

3,7

Inne dodatki

1,0

1,3

Żywica winylowa

0,2

0,6

Spoiwo akrylowe

0,0

0,0

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,0

0,0

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Dwutlenek tytanu

0,0

0,2

Inne pigmenty

0,0

0,1

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,1

Dodatki organiczne

0,0

0,0

Spoiwa poliestrowe (nasycone)

0,8

1,7

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Dwutlenek tytanu

0,0

0,3

Inne pigmenty

0,0

0,2

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,0

0,4

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

PVC

4,0

5,0

Plastyfikatory

1,8

2,5

Żywica epoksydowa*

0,0

0,4

Inne spoiwa organiczne

0,0

0,1

Dwutlenek tytanu

1,1

1,4

Inne pigmenty

0,0

0,1

Wypełniacze organiczne

0,0

0,0

Wypełniacze nieorganiczne

0,1

0,3

Dodatki organiczne

0,0

0,0

0,0

0,0

Nanocząstki

Spoiwa organiczne

P200
Materiały wypełniające

Nanocząstki
* Substancja występuje po spodniej stronie powłoki.
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SSAB to spółka z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych, która oferuje produkty i usługi o wartości dodanej opracowane w ścisłej współpracy z klientami, tworząc w
ten sposób mocniejsze, lżejsze i bardziej proekologiczne rozwiązania. SSAB ma zakłady
produkcyjne w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych i zatrudnia pracowników w ponad 50 państwach. www.ssab.com

SSAB oraz jej spółki zależne dołożyły wszelkich starań, by zapewnić poprawną treść niniejszej publikacji. Niemniej
jednak spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne informacje. Sugestie i opisy zastosowań produktów
mają wyłącznie orientacyjny charakter. SSAB i jej spółki zależna nie ponoszą odpowiedzialności w tym zakresie.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana bez wyraźnej pisemnej zgody SSAB.

Ta broszura została wydrukowana przez drukarnię certyfikowaną zgodnie z Nordic Swan Ecolabel. Certyfikacja dotyczy firmy,
która spełnia surowe wymagania środowiskowe i otrzymała licencję Nordic Ecolabel.

Nordic Ecolabel Printed Matter Licence No 3041 0027

SSAB Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15
55-020 Żórawina
Poland
greencoat@ssab.com
Anna Dziadkiewicz
T 502 447 001

ssab.pl/GreenCoat

SSAB
SE-781 84 Borlänge
Sweden
T +46 243 700 00
F + 46 243 720 00
greencoat@ssab.com

SSAB Europe Oy
Harvialantie 420
FIN-13300 Hämeelinna
Finland
T +358 20 59 11
F + 358 20 59 25080
greencoat@ssab.com

Obserwuj GreenCoat®na

597-pl-GreenCoat® color coated steel EPD ISO 14025- v1-2018. Confetti.

O SSAB
SSAB od ponad 50 lat produkuje rozwiązania dla budownictwa i jest pionierem w ro
zwoju zrównoważonych stali powlekanych organicznie, których powłoki zawierają szwedzki
olej rzepakowy.

