
  Vastuullisuusseloste 

Ympäristö- ja kuluttajansuojatodistukset 
 
 

 

Erikoispohjuste 

PCI Epoxigrund 390 
huokoisille ja imemättömille alustoille 

 
 
 
 
 

 

Vastuullisuusmääritteet 

Aineosat 

Kuluttajakäytön kielto ei kuluttajakäyttöön (tai ei tee-se-itse-käyttöön) 

SVHC - Substance of Very High Concern, 
erityistä huolta aiheuttavat aineet, jotka on 
lueteltu REACH-asetuksen 59. artiklan 10. 
kohdan mukaisesti voimassa olevalla 
kandidaattilistalla, pitoisuus > 0,1 paino-% 

ei sisällä 

Vaarallisia aineita koskeva sääntö TRGS 610 liuotinvapaa 

Pehmitin pehmitinvapaa 

VOC Sveitsin VOC-asetuksen mukaan ei VOC-yhdisteitä (CH) 

Decopaint-direktiivin mukainen pitoisuus < 95 g/l 

Päästöt 

GEV-EMICODE EC1 PLUS 

Ranskan VOC-asetus VOC A+ 

Belgian VOC-asetus ei relevantti 

Rakennusstandardi MINERGIE ECO-Bau (CH) eco basis 

M1 kyllä 



LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) Versio 4.1 

VOC-pitoisuus (GS 11 Green Seal Environmental 
Standard for Paints and Coatings) 

< 95 g/l 

 
  

Formaldehydipäästöt mitattuina 28 
vuorokauden kuluttua 

< 10 µg/m³ 

Maininta kielletyistä aineista Ei sisällä myrkyllisiä aineita kuten formaldehydiä, 
asbestia, lindaania, kloorattuja bifenyylejä, 
pentakloorifenolia tai muita kiellettyjä aineita. 

EQ Credit: Low Emitting 
Materials 

Vähäpäästöiset materiaalit 

EC1 PLUS 

PCI Epoxigrund 390 täyttää vaatimukset ja auttaa 
osaltaan saavuttamaan LEED-pisteen 
vähäpäästöisten materiaalien käytöstä (EQ   Credit: 
Low Emitting Materials) 

Saksan kestävän rakentamisen neuvosto 
(DGNB) Versio 2018 / Kriteeri ENV 1.2 - 
Paikalliset ympäristöriskit 

Luokitus / Ryhmä Kriteeritaulukko nro. 8 

Laatuluokka QS 4 

SVHC - Substance of Very High Concern, 
erityistä huolta aiheuttavat aineet, jotka on 
lueteltu REACH-asetuksen 59. artiklan 10. 
kohdan mukaisesti voimassa olevalla 
kandidaattilistalla, pitoisuus > 0,1 paino-% 

ei sisällä 

GEV-EMICODE EC1 PLUS 

GISCODE RE30 

PCI Epoxigrund 390 täyttää korkeimman 
laatuluokan (QS 4) vaatimukset. 

Saksan kestävän rakentamisen 
arviointijärjestelmä (BNB) Versio 2015 / 
Kriteeri 1.1.6 – Paikalliset ympäristöriskit 

Luokitus / Ryhmä Kriteeritaulukko nro. 7 

Laatuluokka QN 3 

SVHC - Substance of Very High Concern, 
erityistä huolta aiheuttavat aineet, jotka on 
lueteltu REACH-asetuksen 59. artiklan 10. 
kohdan mukaisesti voimassa olevalla 
kandidaattilistalla, pitoisuus > 0,1 paino-% 

ei sisällä 

GEV-EMICODE EC1 PLUS 

GISCODE RE30 

PCI Epoxigrund 390 täyttää QN 3 -laatuluokan 
vaatimukset. 



BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Methodology) 
Versio  2016 

Kriteeri Hea 02 Sisäilman laatu täyttyy, koska erittäin vähäpäästöinen Plus 

Vastuun rajoitus 

Tämä vastuullisuusseloste on laadittu tunnetun 
tekniikan tason ja kokemuksemme perusteella. 
Epäselvissä tai poikkeavissa tapauksissa 
oikeudellisesti sitovia ovat teknisten selosteiden, 
turvallisuusselosteiden ja muiden sovellettavien 
asiakirjojen, kuten suoritustasoilmoitusten, GEV-
EMICODE-lisenssien, RAL-asiakirjojen, yleisten 
rakennusvalvonnan hyväksyntöjen ja 
ympäristötuoteselosteiden (EPD) sisältämät 
tiedot. Nämä asiakirjat ja 
vastuullisuusselosteiden voimassa olevat versiot 
löytyvät osoitteesta www.pci-augsburg.eu. 
Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan tietojen 
soveltuvuuden tuotteiden kuhunkin 
käyttötarkoitukseen.Vaikka PCI Augsburg GmbH 
on noudattanut esitettyjen tietojen kokoamisessa 
mahdollisimman suurta huolellisuutta, se ei voi 
vastata tietojen oikeellisuudesta ja 
ajankohtaisuudesta. Mikäli sinulla on kysyttävää, 
voit lähettää meille viestin osoitteeseen 
sustainability-pci-group@PCI-group.eu 
Vaikka PCI Augsburg GmbH on noudattanut 
esitettyjen tietojen kokoamisessa 
mahdollisimman suurta huolellisuutta, se ei voi 
vastata tietojen oikeellisuudesta ja 
ajankohtaisuudesta. Mikäli sinulla on kysyttävää, 
voit lähettää meille viestin osoitteeseen 
sustainability-pci-group@PCI-group.eu 



 

Formaldehydipäästöt mitattuina 28 
vuorokauden kuluttua 

< 10 µg/m³ 

Maininta kielletyistä aineista Ei sisällä myrkyllisiä aineita kuten formaldehydiä, 
asbestia, lindaania, kloorattuja bifenyylejä, 
pentakloorifenolia tai muita kiellettyjä aineita. 

EQ Credit: Low Emitting 
Materials 

Vähäpäästöiset materiaalit 

EC1 PLUS 

PCI Epoxigrund 390 täyttää vaatimukset ja auttaa 
osaltaan saavuttamaan LEED-pisteen 
vähäpäästöisten materiaalien käytöstä (EQ   Credit: 
Low Emitting Materials) 

Saksan kestävän rakentamisen neuvosto 
(DGNB) Versio 2018 / Kriteeri ENV 1.2 - 
Paikalliset ympäristöriskit 

Luokitus / Ryhmä Kriteeritaulukko nro. 8 

Laatuluokka QS 4 

SVHC - Substance of Very High Concern, 
erityistä huolta aiheuttavat aineet, jotka on 
lueteltu REACH-asetuksen 59. artiklan 10. 
kohdan mukaisesti voimassa olevalla 
kandidaattilistalla, pitoisuus > 0,1 paino-% 

ei sisällä 

GEV-EMICODE EC1 PLUS 

GISCODE RE30 

PCI Epoxigrund 390 täyttää korkeimman 
laatuluokan (QS 4) vaatimukset. 

Saksan kestävän rakentamisen 
arviointijärjestelmä (BNB) Versio 2015 / 
Kriteeri 1.1.6 – Paikalliset ympäristöriskit 

Luokitus / Ryhmä Kriteeritaulukko nro. 7 

Laatuluokka QN 3 

SVHC - Substance of Very High Concern, 
erityistä huolta aiheuttavat aineet, jotka on 
lueteltu REACH-asetuksen 59. artiklan 10. 
kohdan mukaisesti voimassa olevalla 
kandidaattilistalla, pitoisuus > 0,1 paino-% 

ei sisällä 

GEV-EMICODE EC1 PLUS 

GISCODE RE30 

PCI Epoxigrund 390 täyttää QN 3 -laatuluokan 
vaatimukset. 

BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Methodology) 
Versio  2016 

Kriteeri Hea 02 Sisäilman laatu täyttyy, koska erittäin vähäpäästöinen Plus 

Vastuun rajoitus 



 

Tämä vastuullisuusseloste on laadittu tunnetun 
tekniikan tason ja kokemuksemme perusteella. 
Epäselvissä tai poikkeavissa tapauksissa 
oikeudellisesti sitovia ovat teknisten selosteiden, 
turvallisuusselosteiden ja muiden sovellettavien 
asiakirjojen, kuten suoritustasoilmoitusten, GEV-
EMICODE-lisenssien, RAL-asiakirjojen, yleisten 
rakennusvalvonnan hyväksyntöjen ja 
ympäristötuoteselosteiden (EPD) sisältämät 
tiedot. Nämä asiakirjat ja 
vastuullisuusselosteiden voimassa olevat versiot 
löytyvät osoitteesta www.pci-augsburg.eu. 
Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan tietojen 
soveltuvuuden tuotteiden kuhunkin 
käyttötarkoitukseen.Vaikka PCI Augsburg GmbH 
on noudattanut esitettyjen tietojen kokoamisessa 
mahdollisimman suurta huolellisuutta, se ei voi 
vastata tietojen oikeellisuudesta ja 
ajankohtaisuudesta. Mikäli sinulla on kysyttävää, 
voit lähettää meille viestin osoitteeseen 
sustainability-pci-group@PCI-group.eu 
Vaikka PCI Augsburg GmbH on noudattanut 
esitettyjen tietojen kokoamisessa 
mahdollisimman suurta huolellisuutta, se ei voi 
vastata tietojen oikeellisuudesta ja 
ajankohtaisuudesta. Mikäli sinulla on kysyttävää, 
voit lähettää meille viestin osoitteeseen 
sustainability-pci-group@PCI-group.eu 



 

 


