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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd, 
og

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske 
union, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 1980/2000 skal det på grunnlag 
av utkastet til kriterier utarbeidet av Komiteen for 
miljømerking i Den europeiske union fastsettes særlige 
miljømerkekriterier for hver produktgruppe.

2) Miljøkriteriene, og kravene til vurdering og kontroll som 
er knyttet til disse kriteriene, bør være gyldige i fire år fra 
den datoen det ble gitt underretning om dette vedtak.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 17 i forordning (EF) 
nr. 1980/2000 —

TRUFFET DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Produktgruppen «gulvbelegg av tre» skal omfatte belegg av 
tre- og plantebaserte materialer: herunder tre- og plankebelegg, 
laminatgulv, korkbelegg og bambusgulv der minst 90 
masseprosent (i sluttproduktet) er laget av tre, trestøv og/eller 
tre-/plantebasert materiale. Den omfatter ikke veggkledninger,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 13.1.2010, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 28.

(1) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 1.

der dette er korrekt angitt, kledninger til utvendig bruk eller 
belegg med en strukturell funksjon.

Den nevnte produktgruppen omfatter ikke belegg 
som er behandlet med biocidprodukter på noe trinn i 
produksjonsprosessen, med mindre de nevnte biocidproduktene 
er oppført i vedlegg IA til europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/8/EF(2) og det aktive stoffet er godkjent for den aktuelle 
bruken i samsvar med vedlegg V til direktiv 98/8/EF.

Artikkel 2

For at gulvbelegg av tre skal få tildelt fellesskapsmiljømerket 
i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000, må de tilhøre 
produktgruppen «gulvbelegg av tre» som definert i artikkel 1, 
og oppfylle miljøkriteriene angitt i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 3

Miljøkriteriene for produktgruppen «gulvbelegg av tre», 
og kravene til vurdering og kontroll som er knyttet til disse 
kriteriene, skal være gyldige i fire år fra den datoen det ble gitt 
underretning om dette vedtak.

Artikkel 4

For administrative formål tildeles produktgruppen «gulvbelegg 
av tre» kodenummeret «35».

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. november 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

(2) EFT L 123 av 24.4 1998, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK
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om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til gulvbelegg av tre
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(2010/18/EF)(*)
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VEDLEGG

MÅLSETTING

Formålet med kriteriene

Kriteriene skal særlig bidra til å

– redusere virkningene på habitater og tilhørende ressurser,

– redusere energiforbruket,

– redusere utslippet av giftige eller forurensende stoffer i miljøet,

– redusere bruken av farlige stoffer i materialene og i de ferdige produktene,

– sikre det levende miljøet og sørge for at det er fritt for helserisiko,

– informere forbrukerne slik at de blir i stand til å bruke produktet på en effektiv måte som minimerer de samlede 
miljøvirkningene.

Kriteriene er fastsatt til nivåer som fremmer merking av belegg som er produsert med liten virkning på miljøet.

Krav til vurdering og kontroll

De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium.

Denne produktgruppen omfatter «tre- og plankebelegg», «laminatgulv», «korkbelegg» og «bambusgulv».

Tre- og plankebelegg er «tregulv eller veggkledninger som er laget av ett helt trestykke der sidene har not og fjær, eller 
som er sammensatt av flere lag med tre som er limt sammen til et flerlagspanel. Et trebelegg kan være ubehandlet, med 
sikte på pussing og behandling på byggeplassen, eller det kan forbehandles i en fabrikk.»

Kriteriene for tre- og plankebelegg gjelder for både veggkledninger og gulvbelegg, forutsatt at produksjonsprosessen er 
den samme, og de samme materialene og de samme framstillingsmetodene anvendes. Kriteriene skal bare brukes internt.

Bransjen som produserer gulvbelegg av tre, fastsetter sitt tekniske standpunkt i Den europeiske standardiseringsorganisasjon 
CEN/TC 112.

Laminatgulv er «stive gulvbelegg med en overflate bestående av ett eller flere tynne lag med fibermateriale (vanligvis 
papir), impregnert med varmeherdet aminoplastharpiks (vanligvis melamin), presset eller limt på et underlag og 
vanligvis supplert med en støtte».

Kriteriene for laminatbelegg gjelder bare for gulvbelegg og for innendørs bruk.

Bransjen som produserer laminatgulvbelegg, fastsetter sitt tekniske standpunkt i Den europeiske 
standardiseringsorganisasjon CEN/TC 134.

Korkbelegg er gulvbelegg eller veggkledninger der hovedbestanddelen er kork. Den granulerte korken blandes med et 
bindemiddel før den herdes, eller flere lag med kork (agglomerert/finer) kan presses sammen med lim.

Korkbeleggene kan deles inn i ubehandlede korkfliser (som hovedsakelig består av agglomerert presset kork som skal 
overflatebehandles ved bruk) og industriframstilte korkpaneler (som består av flere lag, herunder en fiberplate hvis 
hovedbestanddel er agglomerert kork, eller som har kork som en teknisk løsning, og som skal sluttbehandles med et 
slitelag).

Kriteriene for korkbelegg gjelder for både veggkledninger og gulvbelegg, forutsatt at produksjonsprosessen er den 
samme, og med bruk av de samme materialene og de samme framstillingsmetodene. Kriteriene skal bare brukes internt.
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Den europeiske bransjen som produserer gulvbelegg av kork, fastsetter sitt tekniske standpunkt i Den europeiske 
standardiseringsorganisasjon CEN/TC134.

Gulvbelegg av bambus består hovedsakelig av hele bambusstykker eller av agglomerater.

Kriteriene for bambusbelegg gjelder bare for gulvbelegg og for innendørs bruk.

Den funksjonelle enheten som inngående og utgående mengder skal måles mot, er 1 m2 av det ferdige produktet.

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at 
vedkommende organ som vurderer søknaden, godtar metodene som likeverdige.

Når det er mulig, skal prøvingen utføres av behørig akkrediterte laboratorier eller laboratorier som oppfyller de 
alminnelige kravene i standarden EN ISO 17025.

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller.

KRITERIER FOR GULVBELEGG AV TRE

1. RÅSTOFFER

All kork og bambus og alt nytt trevirke skal stamme fra skoger som forvaltes i henhold til prinsippene og tiltakene 
for sertifisering av bærekraftig skogsforvaltning.

1.1. Bærekraftig skogsforvaltning 

Produsenten skal ha retningslinjer for innkjøp av bærekraftig trevirke og et system for å spore og fastslå trevirkets 
opprinnelse og kunne spore det fra skogen til første mottakspunkt.

Opprinnelsen til alt trevirke skal dokumenteres. Produsenten må forsikre seg om at alt trevirke stammer fra lovlige 
kilder. Trevirket skal ikke komme fra vernede områder eller områder som er under utredning for eventuelt å 
utpekes til vernede områder, eller fra gammelskoger eller skoger med høy verneverdi som definert i nasjonale 
programmer, med mindre innkjøpene klart er i tråd med nasjonale verneforskrifter.

– Fram til 30. juni 2011 skal minst 50 % av heltreet og 20 % av de trebaserte materialene som inngår i treprodukter 
som bringes i omsetning med miljømerke, stamme fra enten bærekraftig forvaltede skoger sertifisert på 
grunnlag av uavhengige tredjemannsordninger som oppfyller kriteriene i punkt 15 i rådsresolusjon av 
15. desember 1998 om en skogstrategi for Den europeiske union(1), og senere versjoner av denne, eller fra 
gjenvunne materialer.

– Fra 1. juli 2011 til 31. desember 2012 skal minst 60 % av heltreet og 30 % av de trebaserte materialene som 
inngår i treprodukter som bringes i omsetning med miljømerke, stamme fra enten bærekraftig forvaltede 
skoger sertifisert på grunnlag av uavhengige tredjemannsordninger som oppfyller kriteriene i punkt 15 i 
rådsresolusjon av 15. desember 1998 om en skogstrategi for Den europeiske union, og senere versjoner av 
denne, eller fra gjenvunne materialer.

– Fra 1. januar 2013 skal minst 70 % av heltreet og 40 % av de trebaserte materialene som inngår i treprodukter 
som bringes i omsetning med miljømerke, stamme fra enten bærekraftig forvaltede skoger sertifisert på 
grunnlag av uavhengige tredjemannsordninger som oppfyller kriteriene i punkt 15 i rådsresolusjon av 
15. desember 1998 om en skogstrategi for Den europeiske union, og senere versjoner av denne, eller fra 
gjenvunne materialer.

Vurder ing  og  kont ro l l :  For å oppfylle de nevnte betingelsene skal søkeren dokumentere at alle dens 
miljømerkede treprodukter, når de bringes i omsetning første gang etter de datoene som er angitt i kriteriet, vil 
oppfylle det gjeldende kravet til sertifisert tre. Dersom søkeren ikke kan dokumentere dette, vil vedkommende 
organ bare utstede miljømerkelisensen for den perioden som det kan påvises samsvar for. Søkeren skal framlegge 
hensiktsmessig dokumentasjon fra treleverandøren med angivelse av type, mengde og nøyaktig opprinnelse for det 
trevirket som er brukt i produksjonen av gulvbeleggene. Søkeren skal framlegge hensiktsmessig(e) sertifikat(er) 
som viser at sertifiseringsordningen på en korrekt måte oppfyller kravene i punkt 15 i rådsresolusjon av 15. 
desember 1998 om en skogstrategi for Den europeiske union.

(1) EFT C 56 av 26.2.1999, s. 1.
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Definisjon: Med trebaserte materialer menes materialer som er framstilt ved å binde sammen ett eller flere av 
følgende materialer med klebemidler og/eller lim: trefibrer og/eller avbarkede eller tilskårne treplater og/eller 
treavfall fra skog, beplantninger, sagtømmer, avfall fra papirmasse-/papirindustrien og/eller gjenvunnet trevirke. 
Trebaserte materialer omfatter: harde trefiberplater, fiberplater, fiberplater av middels tetthet, sponplater, OSB-
plater (plater av tynne, lange spon med en fastsatt orientering), kryssfiner og paneler av heltre. Termen «trebaserte 
materialer» omfatter også sammensatte materialer framstilt av trebaserte paneler belagt med plast eller laminert 
plast eller med metaller eller andre typer materialer, samt behandlede / delvis behandlede trebaserte paneler.

1.2. Gjenvunnet trevirke og gjenvunne plantematerialer (for laminatgulv og flerlags trebelegg)

Trevirke, trespon eller fibrer fra gjenvunne forbruksvarer som anvendes i framstillingen av trebaserte materialer, 
skal minst være i samsvar med bestemmelsene i EPFs industristandard, som angitt i punkt 6 i dokumentet «EPF 
standard for delivery conditions of recycled wood» av 24. oktober 2002.

Den samlede mengden gjenvunnet materiale skal tilfredsstille grenseverdiene angitt i tabellen nedenfor:

Elementer og forbindelser Grenseverdier
(mg/kg tørre paneler totalt)

Arsen 25

Kadmium 50

Krom 25

Kobber 40

Bly 90

Kvikksølv 25

Fluor 100

Klor 1 000

Pentaklorfenol (PCP) 5

Tjæreoljer (benzo(a)pyren) 0,5

Vurder ing  og  kont ro l l :  Det skal framlegges en erklæring om at gjenvunnet trevirke eller gjenvunne 
plantematerialer tilfredsstiller grenseverdiene fastsatt i teksten. Dersom det kan bevises at de angitte stoffene 
ikke har vært brukt i noen tidligere stoffblandinger eller behandlinger, kan prøving for å vise samsvar med dette 
kravet unngås.

1.3. Impregneringsstoffer og konserveringsmidler

Tregulv skal ikke impregneres.

Heltre, etter at det er felt, skal ikke behandles med stoffer eller stoffblandinger som inneholder stoffer som er 
oppført i noen av de følgende listene:

– WHOs anbefalte klassifisering av pesticider i henhold til farlighetsgrad, klassifisert som klasse 1a (ekstremt 
farlige),

– WHOs anbefalte klassifisering av pesticider i henhold til farlighetsgrad, klassifisert som klasse 1b (svært 
farlige).

Behandlingen av trevirket skal dessuten være i samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 79/117/EØF(1) og 
rådsdirektiv 76/769/EØF(2).

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring som viser at dette kriteriet er oppfylt, en liste 
over de stoffene som er brukt, og et datablad for hvert av dem.

(1) EFT L 33 av 8.2.1979, s. 36.
(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.
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1.4. Genmodifisert trevirke

Produktet skal ikke inneholde genmodifisert trevirke.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at genmodifisert trevirke ikke er brukt.

2. BRUK AV FARLIGE STOFFER

2.1. Farlige stoffer for behandling av ubehandlet tre og planter

a) Ingen stoffer eller preparater som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan komme til å bli tildelt en av 
følgende risikosetninger (eller en kombinasjon av disse), kan tilsettes treproduktet:

R23 (giftig ved innånding)

R24 (giftig ved hudkontakt)

R25 (giftig ved svelging)

R26 (meget giftig ved innånding)

R27 (meget giftig ved hudkontakt)

R28 (meget giftig ved svelging)

R39 (fare for alvorlig varig helseskade)

R40 (mulig fare for kreft)

R42 (kan gi allergi ved innånding)

R43 (kan gi allergi ved hudkontakt)

R45 (kan forårsake kreft)

R46 (kan forårsake arvelige skader)

R48 (alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning)

R49 (kan forårsake kreft ved innånding)

R50 (meget giftig for vannlevende organismer)

R51 (giftig for vannlevende organismer)

R52 (skadelig for vannlevende organismer)

R53 (kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan gi fosterskader)

R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulig fare for fosterskader)

R68 (mulig fare for varig helseskade)

som fastsatt i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffer(1) (stoffdirektivet), med senere endringer, og i betraktning av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(2) (stoffblandingsdirektivet).

(1) EFT nr. 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
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Alternativt kan klassifisering vurderes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, 
om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) 
nr. 1907/2006(1) I så fall kan råstoffene ikke tilsettes stoffer eller stoffblandinger som på søknadstidspunktet 
er tildelt eller kan komme til å bli tildelt en av følgende faresetninger (eller kombinasjoner av dem): H300, 
H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, 
H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

b) Produktet må ikke inneholde halogenerte organiske bindemidler, azidirin eller polyaziridiner, eller pigmenter 
eller tilsetningsstoffer basert på:

– bly, kadmium, krom (VI), kvikksølv og deres forbindelser,

– arsen, bor og kobber,

– organisk tinn.

2.2. Farlige stoffer i behandlingene av belegg og overflater

Allmenne krav

a) Kravene i del 2.1 om farlige stoffer for behandlinger av ubehandlet tre og planter skal også gjelde for 
behandlinger av belegg og overflater.

b) Kjemiske stoffer som er klassifisert som skadelige for miljøet av produsenten/leverandøren av de kjemiske 
stoffene i samsvar med EUs klassifiseringssystem (28. endring av direktiv 67/548/EØF), skal overholde én 
av følgende to grenseverdier:

– Kjemiske stoffer klassifisert som skadelige for miljøet i samsvar med direktiv 1999/45/EF, må ikke 
tilsettes stoffer og stoffblandinger for overflatebehandling.

 Produktene kan likevel inneholde inntil 5 % flyktige organiske forbindelser (VOC) som definert i direktiv 
1999/13/EC(2) (med VOC menes enhver organisk forbindelse som ved 293,15 K har et damptrykk 
på 0,01 kPa eller mer, eller som har en tilsvarende flyktighet under de bruksvilkårene som gjelder). 
Dersom produktet må fortynnes, må innholdet i de fortynnede produktene ikke overstige de ovennevnte 
terskelverdiene.

– Den anvendte mengden (våt maling/lakk) miljøskadelige stoffer skal i samsvar med direktiv 1999/45/
EF ikke overstige 14 g/m2 overflateareal og den anvendte mengden (våt maling/lakk) flyktige organiske 
forbindelser skal ikke overstige 35 g/m2.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen 
med dokumenter som underbygger erklæringen, herunder:

– en fullstendig oversikt over de stoffene som inngår, med angivelse av mengder og CAS-numre,

– prøvingsmetode og prøvingsresultater for alle stoffene som finnes i produktet, i samsvar med direktiv 
67/548/EØF,

– en erklæring om at alle de inngående stoffene er gjort rede for,

– antall lag og påført mengde per lag per kvadratmeter overflate.

Anvendelsesmetode:

Følgende standardgrader for effektivitet brukes for å beregne forbruket av overflatebehandlingsprodukter 
og påført mengde: sprøyteinnretning uten gjenvinning 50 %, sprøyteinnretning med gjenvinning 70 %, 
elektrostatisk sprøyting 65 %, sprøyting med skive eller klokke 80 %, valselakkering 95 %, teppelakkering 
95 %, vakuumlakkering 95 %, dypping 95 %, skylling 95 %.

c) Innholdet av fritt formaldehyd i produkter eller stoffblandinger som brukes i paneler, skal ikke overstige 
0,3 vektprosent. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
(2) EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1.
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Innholdet av fritt formaldehyd i bindemidler, klebemidler og lim for kryssfinerpaneler eller laminerte 
trepaneler skal ikke overstige 0,5 vektprosent.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge hensiktsmessige erklæringer der det bekreftes at de 
ovennevnte kravene er oppfylt. For kjemiske stoffer som brukes i produksjonen, skal det framlegges et 
sikkerhetsdatablad eller tilsvarende dokumentasjon med opplysninger om helsefareklassifisering.

Klebemidler

a) Kravene i del 2.1 om farlige stoffer for behandlinger av ubehandlet tre og planter skal også gjelde for 
klebemidler.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge hensiktsmessige erklæringer der det bekreftes at de 
ovennevnte kravene er oppfylt. For hvert kjemisk stoff som brukes i sammenstillingen av produktet, skal det 
framlegges et sikkerhetsdatablad eller tilsvarende dokumentasjon med opplysninger om helsefareklassifisering. 
Det skal framlegges prøvingsrapporter eller en erklæring fra leverandøren for innholdet av fritt formaldehyd.

b) Innholdet av flyktige organiske forbindelser i klebemidlene som brukes i sammenstillingen av produktet, skal 
ikke overstige 10 vektprosent.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring med angivelse av alle klebemidler som er 
brukt i sammenstillingen av produktet, samt en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

Formaldehyd

Utslipp av formaldehyd fra stoffer og stoffblandinger for overflatebehandling der formaldehyd avgis, skal være 
mindre enn 0,062 mg/m3 luft.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren og/eller dennes leverandør skal framlegge en erklæring om at dette kravet 
er oppfylt, sammen med opplysninger om overflatebehandlingens sammensetning (f.eks. sikkerhetsdatablader) 
eller prøvingsresultater som viser at høyeste verdi for utslipp av formaldehyd ikke overstiger den oppgitte 
grenseverdien (basert på EN-717-1).

Myknere

Kravene i del 2.1 om farlige stoffer for behandlinger av ubehandlet tre og planter skal også gjelde for eventuelle 
ftalater som er brukt i produksjonsprosessen.

DNOP (di-n-oktylftalat), DINP (di-isononylftalat) eller DIDP (di-isodecylftalat) er heller ikke tillatt i produktet.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

Biocider

Bare biocidprodukter som inneholder de aktive biocidstoffene oppført i vedlegg IA til direktiv 98/8/EF, og som er 
godkjent for bruk i gulvbelegg, er tillatt å bruke.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at kravene i dette kriteriet er oppfylt, 
sammen med en liste over de biocidproduktene som er brukt.

3. PRODUKSJONSPROSESS

3.1. Energiforbruk

Energiforbruket skal beregnes som den prosessenergien som er brukt i framstillingen av beleggene.

Prosessenergien, beregnet på den måten som er angitt i det tekniske tillegget, skal overstige følgende grenseverdier 
(P = verdibedømmelsespunkt):
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Produktfamilie Grenseverdi
(P)

Tregulv og bambusbelegg 10,5

Laminatgulvbelegg 12,5

Korkbelegg 9

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal beregne energiforbruket i produksjonsprosessen i henhold til 
veiledningen i det tekniske tillegget og samtidig framlegge de tilhørende resultatene og underlagsdokumentene.

3.2. Avfallshåndtering

Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon for de framgangsmåtene som er fulgt for gjenvinning av 
biproduktene fra prosessen. Søkeren skal framlegge en rapport som inneholder følgende opplysninger:

– type og mengde gjenvunnet avfall,

– type disponering,

– opplysninger om gjenbruken (i eller utenfor produksjonsprosessen) av avfall og sekundærmaterialer i 
forbindelse med framstillingen av nye produkter.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon, utarbeidet på grunnlag av f.eks. 
massebalanser og/eller miljørapporteringssystemer, som viser oppnådd gjenvinningsgrad, internt eller eksternt, 
ved hjelp av f.eks. gresirkulering, ombruk eller regenerering.

4. ANVENDELSESFASE

4.1. Utslipp av farlige stoffer

Trebaserte materialer er bare tillatt for bruk i gulvbelegg av tre dersom de oppfyller følgende krav til utslipp av 
formaldehyd:

a) Sponplater: Utslippet av formaldehyd fra sponplater i uforedlet tilstand, dvs. før bearbeiding eller 
overflatebehandling, skal ikke overstige 50 % av den terskelverdien som gjelder for kvalitetsklasse E1, i 
henhold til standarden E 312.

b) Fiberplater: Utslippet av formaldehyd fra fiberplater i uforedlet tilstand, dvs. før bearbeiding eller 
overflatebehandling, skal ikke overstige 50 % av den terskelverdien som gjelder for kvalitetsklasse E1, i 
henhold til standarden 622-1. Fiberplater som er klassifisert som klasse E1, vil likevel kunne godkjennes 
dersom de ikke utgjør mer enn 50 % av den samlede mengden tre og trebasert materiale som anvendes i 
produktet.

c) Kork og bambus: Utslippet av formaldehyd skal ikke overstige 0,062 mg/m3 luft.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren og/eller dennes leverandør skal framlegge dokumentasjon på at de trebaserte 
materialene slipper ut mindre enn 4 mg/100 g ovnstørket plate i henhold til EN 120 (perforatormetoden) eller 
mindre enn 0,062 mg/m3 luft i henhold til EN 717-1 (kammermetoden). I tillegg skal det dokumenteres at det er 
opprettet et system for produksjonskontroll i fabrikk i samsvar med EN 312 eller EN 622-1.

Flyktige organiske forbindelser (VOC)

Utslippet fra de ferdige produktene må ikke overstige følgende verdier:

Stoff Krav
(etter 3 dager)

Summen av alle organiske forbindelser i retensjonsområdet
C6 — C16 (TVOC)

0,25 mg/m3 luft

Summen av alle organiske forbindelser i retensjonsområdet
> C16 — C22 (TSVOC)

0,03 mg/m3 luft

Summen av VOC uten LCI(*) 0,05 mg/m3 luft

(*) LCI = laveste konsentrasjon av interesse (lowest concentration of interest); se ««Health risk assessment process for emissions 
of volatile organic compounds (VOC) from building products» (Det føderale miljøvernbyrå – Federal Environmental 
Agency).

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge et prøvingssertifikat i henhold til utslippsprøvingene 
prEN 15052 eller NS-EN ISO 16000-9.

5. EMBALLASJE

Emballasjen må være laget av ett av følgende materialer:

– lett gjenvinnbart materiale,
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– materialer som stammer fra fornybare ressurser,

– materialer beregnet på ombruk.

Vurder ing  og  kont ro l l :  En beskrivelse av produktemballasjen skal framlegges samtidig med søknaden, 
sammen med en tilhørende erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

6. BRUKSEGENSKAPER

Produktet skal være egnet til bruk. Egnetheten kan påvises ved hjelp av data fra relevante ISO- eller CEN-
prøvingsmetoder eller tilsvarende metoder, som f.eks. nasjonale prøvingsmetoder.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Det skal framlegges nærmere opplysninger om prøvingsmetodene og resultatene av 
disse samt en erklæring om at produktet er egnet til bruk, basert på alle andre opplysninger om den beste bruken 
av produktet for sluttbrukeren. I henhold til direktiv 89/106/EØF(1) antas et produkt å være egnet til bruk dersom 
det er i samsvar med en harmonisert standard, en europeisk teknisk godkjenning eller en ikke-harmonisert teknisk 
spesifikasjon anerkjent på fellesskapsplan. EFs samsvarsmerke «CE» på byggevarer er en attestering av samsvar 
som er lett å kjenne igjen for produsentene, og kan anses som tilstrekkelig i denne sammenheng.

7. FORBRUKEROPPLYSNING

Produktet skal selges med en bruksanvisning som inneholder alminnelige og tekniske råd om riktig bruk og 
vedlikehold av produktet. Følgende opplysninger skal finnes på produktets emballasje og/eller i den medfølgende 
dokumentasjonen:

a) en opplysning om at produktet er tildelt EU-miljømerket sammen med en kortfattet forklaring på hva dette 
betyr, i tillegg til de generelle opplysningene i logoens rubrikk 2;

b) anbefalinger for bruk og vedlikehold av produktet. Disse opplysningene bør fremheve alle relevante 
anvisninger som særlig omhandler bruk og vedlikehold av produktene. Når det er aktuelt, bør produktets 
egenskaper under vanskelige forhold nevnes, f.eks. vannabsorpsjon, flekkbestandighet, bestandighet mot 
kjemikalier, nødvendig forberedelse av underlaget som skal dekkes, rengjøringsanvisninger, anbefalte 
rengjøringsmidler og rengjøringshyppighet. Om mulig bør opplysningene eventuelt også omfatte en teknisk 
angivelse av produktets forventede levetid, uttrykt enten som et gjennomsnitt eller som en verdiskala;

c) en angivelse av hvordan gjenvinning eller disponering skjer (forklaring for å opplyse forbrukerne om 
produktets høye ytelse);

d) opplysninger om EU-merket og dets tilhørende produktgrupper, sammen med følgende tekst (eller 
tilsvarende): «Flere opplysninger om EU-miljømerket finnes på nettstedet http://ec.europa.eu/environment/
ecolabel/».

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøve av emballasjen og/eller de vedlagte tekstene.

8. OPPLYSNINGER PÅ MILJØMERKET

Miljømerkets rubrikk 2 skal inneholde følgende tekst:

– bærekraftig forvaltede skoger og redusert virkning på habitater,

– begrenset bruk av farlige stoffer,

– energisparing i produksjonsprosessen,

– lavere helserisiko i de umiddelbare omgivelsene.

______________

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 12.
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Teknisk tillegg for tre- og plantebaserte belegg

BEREGNING AV ENERGIFORBRUK

Energiforbruket beregnes som et årlig gjennomsnitt av den forbrukte energien under produksjonsprosessen (unntatt 
oppvarming av lokaler), fra råstoff i bulk til ferdig belegg. Dette betyr for eksempel at energiberegningen for tre- 
og plantebaserte produkter omfatter alle trinn fra råstoffet kommer inn i fabrikken til produktet er ferdig, medregnet 
emballering.

Beregningen skal ikke omfatte energiinnholdet i råstoffet (dvs. råmaterialets energiinnhold).

Energien som er nødvendig for å produsere klebemidler og lakk eller belegg, skal ikke tas med i beregningene.

Den valgte enheten for beregningene er MJ/m2.

Med elektrisitetsforbruk menes innkjøpt elektrisitet fra en ekstern leverandør.

Dersom produsenten har et energioverskudd som selges som elektrisitet, damp eller varme, kan den solgte mengden 
trekkes fra brenselforbruket. Bare det brenselet som faktisk brukes i produksjonen av gulvbelegget, skal tas med i 
beregningene.

Heltregulv og bambusbelegg

Miljøparameter

A = Tre fra sertifisert, bærekraftig skog (%)

B = Andel fornybart brensel (%)

C = Elektrisitetsforbruk (MJ/m2)

D = Brenselforbruk (MJ/m2)

Laminatgulv

Miljøparameter

A = Kork, bambus eller trevirke fra sertifisert, bærekraftig skog (%)

B = Andel gjenvunne råstoffer av tre (%)

C = Andel fornybart brensel (%)

D = Elektrisitetsforbruk (MJ/m2)

E = Brenselforbruk (MJ/m2)
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Korkbelegg

Miljøparameter

A = Andel gjenvunnet kork (%)

B = Andel fornybart brensel (%)

C = Elektrisitetsforbruk (MJ/m2)

D = Brenselforbruk (MJ/m2)

Energiinnholdet i ulike brensler er angitt i følgende tabell:

Tabell for beregning av brenselforbruk

Produksjonsperiode — 1 år:

Dager:

Fra:

To:

Brensel Mengde Enheter Omregnings faktor Energi
(MJ)

Halm (15 % W) kg 14,5

Pelleter (7 % W) kg 17,5

Treavfall (20 % W) kg 14,7

Trespon (45 % W) kg 9,4

Torv kg 20

Naturgass kg 54,1

Naturgass Nm3 38,8

Butan kg 49,3

Parafin kg 46,5

Bensin kg 52,7

Diesel kg 44,6

Gassolje kg 45,2

Tung brennolje kg 42,7

Tørrdampkull kg 30,6

Antrasitt kg 29,7

Trekull kg 33,7

Industrikoks kg 27,9

Elektrisitet (fra nettet) kWh 3,6

Samlet energi (MJ)


