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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2017/176 

av 25. januar 2017 

om fastsettelse av kriterier for EU-miljømerket til tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg  

[meddelt under nummer K(2017) 303](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal det fastsettes særlige kriterier for EU-miljømerket for hver produktgruppe. 

3) I kommisjonsvedtak 2010/18/EF(2) er det fastsatt miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for gulv-

belegg av tre som gjelder fram til 31. desember 2016. 

4) For bedre å gjenspeile utvalget av tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg som finnes på markedet, og den aktuelle 

teknologiske situasjonen på markedet for disse produktene, og for å ta høyde for innovasjonen de siste fem årene, bør 

produktgruppens navn og bruksområde endres, og det bør fastsettes reviderte kriterier for EU-miljømerket. 

5) De reviderte kriteriene for EU-miljømerket tar sikte på å fremme bruk av materialer produsert på en mer bærekraftig 

måte basert på en livssyklusanalyse som begrenser energien som forbrukes, bruken av farlige forbindelser, innholdet av 

farlige rester og gulvbeleggenes bidrag til forurensning av inneluften samt å fremme holdbare produkter av høy kvalitet. 

De reviderte kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll bør gjelde i seks år fra datoen for underretning 

om denne beslutning, idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for denne produktgruppen. 

6) En kode som svarer til produktgruppen er en integrert del av registreringsnummeret for EU-miljømerket. For at 

vedkommende organer skal kunne tildele et registreringsnummer for EU-miljømerket for tre-, kork- og bambusbaserte 

gulvbelegg som oppfyller kriteriene for EU-miljømerket, må denne produktgruppen tildeles et kodenummer. 

7) Vedtak 2010/18/EF bør derfor oppheves.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 2.2.2017, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2017 av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 7. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2010/18/EF av 26. november 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

gulvbelegg av tre (EUT L 8 av 13.1.2010, s. 32). 
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8) Det bør fastsettes en overgangsperiode for produsenter som har fått tildelt EU-miljømerket for gulvbelegg av tre på 

grunnlag av miljøkriteriene fastsatt i vedtak 2010/18/EF, slik at de får tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter til de 

reviderte kriteriene og kravene. Produsentene bør også få anledning til å sende inn søknader basert på miljøkriteriene 

fastsatt i vedtak 2010/18/EF i en tilstrekkelig lang periode. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Produktgruppen «tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg» skal omfatte innendørs gulvbelegg, herunder tregulv, laminatgulv, 

gulvbelegg av kork og gulvbelegg av bambus der over 80 vektprosent av sluttproduktet består av tre, trebaserte materialer eller 

-fibrer, kork, korkbaserte materialer eller -fibrer, bambus og bambusbaserte materialer eller -fibrer, og der ingen av lagene 

inneholder kunstfibrer. 

Den skal ikke omfatte veggkledninger, kledninger beregnet på utendørs bruk, kledninger med en strukturell funksjon eller 

planeringsforbindelser. 

Artikkel 2 

I dette beslutning menes med 

 1) «gulvbelegg av tre» en konstruksjon av treelementer, ferdigmonterte bord eller parkettstaver som utgjør gulvets sliteflate, 

 2) «gulvbelegg av kork» gulvbelegg av granulert kork blandet med et bindemiddel som har herdet, eller av flere lag kork, 

agglomerert eller som finér, som kan sammenpresses med lim og som kan leveres med en overflatebeskyttelse, 

 3) «overflatebelegg» en stoffblanding i henhold til artikkel 2 nr. 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF(1), 

 4) «gulvbelegg av bambus» gulvbelegg framstilt av stykker av massiv bambus eller bambusagglomerat blandet med et 

bindemiddel, 

 5) «laminatgulv» et stivt 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, 

 6) «delvis flyktig organisk forbindelse» (SVOC) enhver organisk forbindelse som i en kapillærkolonne dekket med 5 % 

fenylpolysiloksan og 95 % metylpolysiloksan elueres mellom n-heksadekan (ikke tatt med) og n-dokosan (tatt med), 

 7) «R-verdi» summen av alle Ri-verdier der Ri-verdien er forholdet Ci/LCIi, der Ci er kammerets massekonsentrasjon av 

forbindelsen i, og LCIi er LCI-verdien (laveste konsentrasjon av interesse) til forbindelsen i, definert i henhold til 

rapportene fra European Collaborative Action on Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure(2), 

 8) «stoff» et stoff i henhold til artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF av 21. april 2004 om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som 

skyldes bruk av organiske løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for lakkering og omlakkering av kjøretøyer og om endring av 

rådsdirektiv 1999/13/EF (EUT L 143 av 30.4.2004, s. 87). 

(2) http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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 9) «stoffblanding» en stoffblanding i henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

10) «biocidprodukt» et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 528/2012(1), 

11) «konserveringsmiddel» ethvert produkt som omfattes av produkttype 8 (Treimpregneringsmidler) i henhold til vedlegg V 

til forordning (EU) nr. 528/2012, herunder produkter som brukes til konservering av kork eller bambus, 

12) «aktivt stoff» et aktivt stoff i henhold til artikkel 3 nr. 1) bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012, 

13) «gjenvunnet materiale» materiale som er bearbeidet fra gjenvunnet materiale (returmateriale) i en framstillingsprosess og 

laget til et sluttprodukt eller til en bestanddel i et produkt som definert i ISO 14021, men omfatter ikke treavfall, treflis og 

fibrer fra hogst og saging, 

14) «trebasert materiale» materiale laget av trefibrer, treflis eller tre gjennom flere ulike prosesser som kan omfatte bruk av 

høye temperaturer, trykk og bindende harpikser eller klebemidler. Trebasert materiale omfatter: harde trefiberplater, 

fiberplater, fiberplater av middels og høy tetthet, sponplater, OSB-plater (plater av tynne, lange spon med en fastsatt 

orientering), kryssfiner og paneler av heltre. Det kan være belagt med en overflatebehandling under produksjonen av 

gulvbelegget, 

15) «korkbasert materiale» materiale laget av korkfibrer, korkflis eller kork gjennom flere ulike prosesser som kan omfatte 

bruk av høye temperaturer, trykk og bindende harpikser eller klebemidler, 

16) «bambusbasert materiale» materiale laget av bambusfibrer, bambusflis eller bambus gjennom flere ulike prosesser som 

kan omfatte bruk av høye temperaturer, trykk og bindende harpikser eller klebemidler, 

17) «kunstfibrer» alle polymerfibrer, 

18) «fornybar energi» energi fra fornybare energikilder i henhold til artikkel 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF(2), 

19) «opprinnelsesgaranti» en opprinnelsesgaranti i henhold til artikkel 2 bokstav j) i direktiv 2009/28/EF. 

Artikkel 3 

For å kunne få tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal produktet tilhøre produktgruppen «tre-, 

kork- og bambusbaserte gulvbelegg» i henhold til artikkel 1 i denne beslutning og være i samsvar med kriteriene for tildeling av 

EU-miljømerke og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll som angis i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 4 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerke for produktgruppen «tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg» og de tilhørende 

kravene til vurdering og kontroll skal gjelde i seks år fra datoen for underretning om denne beslutning. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg» kodenummeret «035». 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter 

(EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder, og om endring og 

senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16). 
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Artikkel 6 

Vedtak 2010/18/EF oppheves. 

Artikkel 7 

Som unntak fra artikkel 6 kan søknader om EU-miljømerket for produkter som omfattes av produktgruppen «tregulv», og som 

inngis innen to måneder fra datoen for underretning om denne beslutning, inngis i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 

2010/18/EF eller kriteriene fastsatt i denne beslutning. 

EU-miljømerkelisensene som tildeles i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 2010/18/EF, kan brukes i tolv måneder fra 

datoen for underretning om denne beslutning. 

Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 25. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

GENERELLE MERKNADER 

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg: 

Kriterium 1. Produktbeskrivelse 

Kriterium 2. Tre-, kork- og bambusbaserte materialer 

Kriterium 3. Generelle krav til farlige stoffer og stoffblandinger 

Kriterium 4. Særlige krav til stoffer 

Kriterium 5. Energiforbruk i produksjonsprosessen 

Kriterium 6. Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra gulvbeleggene 

Kriterium 7. Utslipp av formaldehyd fra gulvbelegg og trelameller 

Kriterium 8. Bruksegnethet 

Kriterium 9. Reparasjoner og utvidet garanti 

Kriterium 10. Forbrukerinformasjon 

Kriterium 11. Opplysninger på EU-miljømerket 

Tillegg I. Retningslinjer for beregning av mengden flyktige organiske forbindelser som benyttes 

Tillegg II. Retningslinjer for beregning av energiforbruket i produksjonsprosessen 

Tillegg III. Liste over standarder 

VURDERING OG KONTROLL 

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

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet grunnlag for at kriteriene er 

oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv eller dennes leverandør(er), alt etter hva som er relevant. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne attester utstedt av organer som er akkreditert i henhold til den relevante 

harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, og kontroller gjennomført av organer som er akkreditert i 

henhold til den relevante harmoniserte standarden for organer som sertifiserer produkter, prosesser og tjenester. Akkrediteringen 

skal gjennomføres i henhold til bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1). 

Ved behov kan det brukes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene godtas 

som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller eller besøk på stedet. 

Det er en forutsetning at produktet oppfyller alle gjeldende lovfestede krav i den eller de statene der produktet er beregnet på å 

bringes i omsetning. Søkeren skal framlegge en erklæring om at produktet oppfyller dette kravet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 
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Dersom en leverandør foretrekker ikke å opplyse søkeren om de stoffene som utgjør en stoffblanding, kan leverandøren sende 

nevnte opplysninger direkte til vedkommende organ. 

Kriterium 1. Produktbeskrivelse 

En teknisk beskrivelse av gulvbelegget, herunder tegninger som viser delene eller materialene som utgjør det endelige 

gulvbelegget, dets dimensjoner og en beskrivelse av produksjonsprosessen skal inngis til vedkommende organ. Beskrivelsen 

skal ledsages av listen over de materialene som inngår i produktet, som angir produktets samlede vekt og dens fordeling mellom 

materialene som er benyttet. 

Det skal påvises samsvar med produktgruppens bruksområde i henhold til artikkel 1. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal gi vedkommende organ en samsvarserklæring samt følgende opplysninger om gulvbelegget: 

— Varemerke/handelsnavn(1). 

— En beskrivelse av produktet, herunder tekniske tegninger som viser delene eller materialene som er brukt i sluttproduktet. 

— Materialliste: sammensetningen, i masseprosent, av råmaterialer, stoffer eller stoffblandinger i sluttproduktet, herunder alle 

relevante tilsetningsstoffer og overflatebehandlingsmidler. 

— En liste over alle produktets bestanddeler(2) og deres respektive vekt. 

— En beskrivelse av framstillingsmåten. Leverandører av råmaterialer eller stoffer skal angis med sin lovbestemte betegnelse, 

produksjonssted, kontaktopplysninger og en beskrivelse av produksjonsleddet eller -leddene de har gjennomført eller har 

vært del i. 

Produktets datablad, miljøprodukterklæring eller tilsvarende dokument kan godtas som bevis på samsvar med dette kriteriet, 

forutsatt at de inneholder de angitte opplysningene. 

Kriterium 2. Tre-, kork- og bambusbaserte materialer 

Dette kravet gjelder materialer av eller basert på tre, kork og bambus som utgjør mer enn 1 vektprosent av sluttproduktet. 

Materialer av eller basert på tre, kork og bambus skal ikke komme fra genmodifiserte organismer (GMO), og skal omfattes av 

sporbarhetssertifikater utstedt av tredjemann innenfor rammen av en uavhengig sertifiseringsordning, for eksempel FSC (Forest 

Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) eller tilsvarende. 

Alt nytt tre, kork og bambus skal omfattes av gyldige sertifikater utstedt av tredjemann innenfor rammen av en uavhengig 

sertifiseringsordning (FSC, PEFC eller tilsvarende), som garanterer bærekraftig skogforvaltning. 

Dersom en sertifiseringsordning tillater at usertifisert materiale blandes med sertifisert og/eller gjenvunnet materiale i et produkt 

eller en produksjonslinje, skal minst 70 % av tre, kork- og/eller bambusmaterialet stamme fra bærekraftig, sertifisert nytt materiale 

og/eller gjenvunnet materiale. 

Usertifisert materiale skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at det stammer fra en lovlig kilde og oppfyller sertifiserings-

ordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Sertifiseringsorganer som utsteder skogforvaltnings- og/eller sporbarhetssertifikater, skal være akkreditert eller godkjent i henhold 

til sertifiseringsordningen.  

  

(1) Med handelsnavn menes alle navn som stoffet markedsføres under på unionsmarkedet. 

(2) Med bestanddel menes hvert lag i gulvbelegget hvis materiale ogform tjener en særlig funksjon. Det omfatter for eksempel slite- eller 

ripebestandige lag, mønster- eller finerlag, substrat- eller stabilitetslag og underside. 
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Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av et gyldig og uavhengig sertifisert 

sporbarhetssertifikat for alt materiale av eller basert på tre, kork, og bambus som brukes i produktet eller produksjonslinjen, og 

vise at intet nytt materiale kommer fra genmodifiserte organismer. Søkeren skal framlegge reviderte regnskapsdokumenter som 

viser at minst 70 % av materialet kommer fra skoger eller områder som forvaltes i samsvar med prinsippene for bærekraftig 

skogforvaltning, og/eller fra gjenvunne kilder som oppfyller kravene fastsatt av den relevante uavhengige sporbarhetssertifise-

ringsordningen FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering utført av tredjemann. 

Dersom produktet eller produksjonslinjen inneholder usertifisert materiale, skal det dokumenteres at innholdet av usertifisert 

nytt materiale er på høyst 30 % og omfattes av en kontrollordning som sikrer at det stammer fra en lovlig kilde og oppfyller 

sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Kriterium 3. Generelle krav til farlige stoffer og stoffblandinger 

Forekomsten i produktet og dets komponenter av stoffer som er identifisert i henhold til artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1907/2006, som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (substances of very high concern (SVHC)), eller stoffer 

og stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering, merking og emballering (CLP) i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1), for de farene som er oppført i tabell 3,1, skal begrenses i samsvar med nr. 3a) og 3b). 

Med hensyn til dette kriteriet er stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, som er på kandidatlisten, og CLP-

fareklassifiseringer oppført i tabell 3,1 etter hvilke farlige egenskaper de har. 

Tabell 3.1. 

Gruppering av farer underlagt begrensninger 

Farer i gruppe 1 – SVHC og CLP 

Farer som bestemmer om et stoff tilhører gruppe 1: 

— Stoffer som er oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

— Stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B: 

H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df 

Farer i gruppe 2 – CLP 

Farer som bestemmer om et stoff tilhører gruppe 2: 

— CMR-stoffer i kategori 2: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362 

— Giftighet i vann, kategori 1: H400, H410 

— Akutt giftighet, kategori 1 og 2: H300, H310, H330, H304 

— Aspirasjonsgiftighet, kategori 1: H304 

— Giftvirkning på bestemte organer (STOT), kategori 1: H370, H372 

— Hudsensibiliserende stoff i kategori 1: H317 

Farer i gruppe 3 – CLP 

Farer som bestemmer om et stoff tilhører gruppe 3: 

— Giftighet i vann, kategori 2, 3 og 4: H411, H412, H413 

— Akutt giftighet, kategori 3: H301, H311, H331, EUH070 

— STOT, kategori 2: H371, H373  

  

(1) 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 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006  

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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3.a. Begrensning av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

Produktet og eventuelle komponenter skal ikke inneholde stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentra-

sjoner over 0,10 vektprosent. 

Ingen unntak skal gis for stoffer på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, som fore-

kommer i produktet eller i komponenter i konsentrasjoner over 0,10 vektprosent. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal sammenstille erklæringer om at verken produktet eller noen av de komponentene som brukes i produktet, 

inneholder stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentrasjoner over den angitte konsentrasjonsgrensen. 

Erklæringene skal vise til den nyeste versjonen av kandidatlisten som ECHA har offentliggjort(1). 

3.b. Begrensning av CLP-klassifiserte stoffer og stoffblandinger som brukes i gulvbelegg 

Stoffer eller stoffblandinger som benyttes av produsenten av gulvbelegg eller vedkommendes leverandører under 

bearbeidingen av råmaterialer, produksjon, montering eller enhver annen behandling av gulvbelegget, skal ikke være 

klassifisert i noen av CLP-farekategoriene angitt i tabell 3.1. Stoffer underlagt begrensninger skal omfatte bindemidler, 

malinger, grunning, lakker, beiser, harpikser, biocidprodukter, fyllstoffer, voks, oljer, fargestoffer og forseglingsmateriale. 

Bruken av slike stoffer underlagt begrensninger skal imidlertid være tillatt dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

— Stoffet eller stoffblandingen er brukt i mengder som utgjør mindre enn 0,10 % av den samlede vekten av gulvbelegget 

eller en av dets komponenter. 

— Stoffet underlagt begrensninger endrer egenskaper ved bearbeiding (f.eks. opphører det å være biotilgjengelig eller 

gjennomgår en kjemisk reaksjon) slik at fareklassene som gir opphav til begrensninger under CLP, ikke lenger 

gjelder, og eventuell restmengde av stoffet underlagt begrensninger som ikke har reagert, er mindre enn 0,10 % av 

den samlede vekten av gulvbelegget eller en av dets komponenter. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om samsvar med kriterium 3.b., eventuelt underbygd av en 

liste over relevante stoffer eller stoffblandinger som benyttes, sammen med erklæringer om deres fareklassifisering eller 

ikke-fareklassifisering, mengde som er tilsatt og eventuelt erklæringer om hvorvidt stoffenes eller stoffblandingenes 

egenskaper endres ved bearbeiding, slik at begrensningene under CLP ikke lenger gjelder. Dersom dette er tilfelle, skal 

mengden av eventuell restmengde av stoffet underlagt begrensninger som ikke har reagert, angis. 

Følgende opplysninger skal framlegges for hvert stoff med hensyn til deres fareklassifisering eller ikke-fareklassifisering: 

i) Stoffets CAS- (Chemical Abstract Service) nummer(2), EF- (Europeiske Fellesskap) nummer(3) eller annet listenummer 

(dersom slike finnes for stoffblandinger). 

ii) Den fysiske formen og tilstanden som stoffet eller stoffblandingen brukes i. 

iii) Harmonisert CLP-fareklassifisering. 

iv) Selvklassifiserte poster i ECHAs REACH-database over registrerte stoffer(4) (dersom ingen harmonisert klassifisering 

er tilgjengelig). 

v) Klassifisering av stoffblandinger i henhold til kriteriene fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

  

(1) ECHA, kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, med henblikk på godkjenning, http://www.echa.europa.eu/ 

candidate-list-table 

(2) CAS-registret: http://www.cas.org/content/chemical-substances 

(3) EF-fortegnelsen: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory 

(4) ECHA, REACH-database over registrerte stoffer, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances. 
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Ved vurdering av selvklassifiserte poster i REACH-databasen over registrerte stoffer skal poster som stammer fra felles 

framlegginger, prioriteres. 

Dersom en klassifisering registreres som «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) i henhold til 

REACH-databasen over registrerte stoffer, eller dersom et stoff ennå ikke er registrert i henhold til REACH-systemet, 

skal det framlegges toksikologiske data som oppfyller kravene i vedlegg VII til forordning (EF) nr.1907/2006, og som er 

tilstrekkelige til å underbygge endelige selvklassifiseringer i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008 og 

ECHAs retningslinjer. Ved databaseposter av typen «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) skal 

selvklassifiseringene kontrolleres. For dette formål skal følgende informasjonskilder godtas: 

i) Toksikologiske undersøkelser og farevurderinger foretatt av reguleringsorganer på samme nivå som ECHA(1), med-

lemsstatenes reguleringsorganer eller mellomstatlige organer. 

ii) Et sikkerhetsdatablad som er fullstendig utfylt i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

iii) En dokumentert ekspertuttalelse fra en profesjonell toksikolog som skal bygge på en gjennomgåelse av vitenskapelig 

litteratur og eksisterende prøvingsdata, ved behov underbygd av resultater fra nye prøvinger utført av uavhengige 

laboratorier ved bruk av metoder som er godkjent av ECHA. 

iv) En attest, ved behov basert på en ekspertuttalelse, utstedt av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan som utfører 

farevurderinger i henhold til GHS eller CLP-fareklassifiseringssystemet. 

Opplysninger om stoffers eller stoffblandingers farlige egenskaper kan, i samsvar med vedlegg XI til forordning (EF)  

nr. 1907/2006, framskaffes på andre måter enn ved prøvinger, f.eks. ved bruk av alternative metoder som in vitro-

metoder, modeller for kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner eller ved bruk av gruppering eller sammenligning med 

strukturlike stoffer. 

Kriterium 4. Særlige krav til stoffer 

4.a. Forurensende stoffer i gjenvunnet tre, kork og bambus 

Eventuelle gjenvunne fibrer eller flis som brukes i framstillingen av det endelige gulvbeleggproduktet, skal prøves i 

samsvar med EPF-standarden (European Panel Federation) for leveringsvilkår for gjenvunnet tre(2), eller med en annen 

tilsvarende standard med likeverdige eller strengere grenseverdier, og overholde grenseverdiene for forurensende stoffer 

som er oppført i tabell 4.1. 

Tabell 4.1 

Grenseverdier for forurensende stoffer i gjenvunnet tre, kork, bambus og fibrer og flis av disse materialene 

(mg/kg tørt gjenvunnet materiale) 

Forurensende stoffer Grenseverdier Forurensende stoffer Grenseverdier 

Arsen (As) 25 Kvikksølv (Hg) 25 

Kadmium (Cd) 50 Fluor (F) 100 

Krom (Cr) 25 Klor (Cl) 1 000 

Kobber (Cu) 40 Pentaklorfenol (PCP) 5 

Bly (Pb) 90 Tjæreoljer (benzo(a)pyren) 0,5 

 

  

(1) ECHA, samarbeid med reguleringsorganer på samme nivå, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/ 

cooperation-with-peer-regulatory-agencies. 

(2) EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», oktober 2002.Se http://www.europanels.org/site/upload/57d9467eac5f3.pdf 
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Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ 

— en erklæring fra produsenten eller leverandøren av platene om at gulvbelegget ikke inneholder gjenvunnet tre, kork, 

bambus eller fibrer eller flis av disse materialene, eller 

— en erklæring fra produsenten eller leverandøren av platene om at alt gjenvunnet tre, kork og bambus og eller fibrer eller 

flis av disse materialene som er brukt, har vært gjenstand for prøving i samsvar med EPF-standarden for leveringsvilkår 

for gjenvunnet tre eller med en annen tilsvarende standard med likeverdige eller strengere grenseverdier, underbygd av 

prøvingsrapporter som viser at prøver av det gjenvunne materialet overholder grenseverdiene for forurensende stoffer 

oppført i tabell 4.1. 

4.b.  Biocidprodukter 

Det er ikke tillatt å behandle tre, kork og/eller bambus i gulvbelegg med biocidprodukter. 

Følgende aktive stoffer er ikke tillatt som konserveringsmiddel i beholderen til vannbaserte blandinger som klebemidler 

eller lakker: 

— Blanding (3:1) av klormetylisotiazolinon og metylisotiazolinon (CMIT/MIT CAS-nr 55965-84-9) i en konsentrasjon 

som overstiger 15 ppm. 

— Metylisotiazolinon i en konsentrasjon som overstiger 200 ppm. 

— Andre isotiazolinoner i en konsentrasjon som overstiger 500 ppm. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at biocidprodukter ikke er brukt, eller eventuelt en 

erklæring underbygd av et sikkerhetsdatablad fra leverandøren av den vannbaserte blandingen om hvilke aktive stoffer 

som er blitt benyttet som konserveringsmiddel i beholderen til vannbaserte blandinger. 

4.c.  Tungmetaller i malinger, grunninger og lakker 

Malinger, grunninger eller lakker som brukes på materialer av eller basert på tre-, kork eller bambus, skal ikke inneholde 

stoffer basert på følgende metaller: kadmium, bly, seksverdig krom, kvikksølv, arsen eller selen i konsentrasjoner på over 

0,010 vektprosent for hvert enkelt metall i malingen, grunningen eller lakken i beholderen. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren eller eventuelt leverandøren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt 

samt de respektive sikkerhetsdatabladene fra leverandørene av de malingene, grunningene og/eller lakkene som er brukt. 

4.d.  VOC-innholdet i overflatebehandlingen 

Overflatebehandlingsmidler som benyttes på materialer av eller basert på tre, kork eller bambus, skal ha enten 

— et samlet VOC-innhold på høyst 5 vektprosent (konsentrasjon i beholderen) eller 

— et samlet VOC-innhold på over 5 vektprosent, forutsatt at det er påvist at de benyttes i mengder som utgjør mindre 

enn 10 g/m2 behandlet overflate. 

Kriteriet gjelder samlet mengde VOC i overflatebehandlingsprodukter med den kjemiske sammensetningen de har i 

flytende form. Dersom produktene krever fortynning før bruk, skal beregningen bygge på innholdet i det fortynnede 

produktet.  
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Ved anvendelse av dette kriterium menes med «VOC» flyktige organisk forbindelser som definert i artikkel 2 nr. 5 i 

direktiv 2004/42/EF. 

Kriteriet gjelder ikke blandinger som benyttes til reparasjon (f.eks. av kvister, sprekker eller hakk) i produksjons-

prosessen. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om samsvar med dette kriteriet, underbygd av sikkerhets-

databladet for ethvert/enhver overflatebehandlingsmiddel eller -blanding som er benyttet på materialer av eller basert på 

tre, kork eller bambus. Dersom det i SDS angis at VOC-innholdet i overflatebehandlingsmiddelet eller -blandingene som 

er benyttet, er høyst 5 vektprosent, er ingen ytterligere kontroll nødvendig. 

Dersom opplysninger om VOC-innholdet ikke framgår av SDS, skal VOC-innholdet beregnes på grunnlag av listen over 

stoffer som inngår i overflatebehandlingsmiddelet. Konsentrasjonen av hver VOC-bestanddel skal angis i vektprosent. 

Alternativt kan søkeren, dersom VOC-innholdet er høyere enn 5 vektprosent, framlegge en beregning som viser at den 

faktiske mengden VOC som er benyttet på gulvbelegget, er mindre enn 10 g/m2 behandlet overflate, i samsvar med 

retningslinjene angitt i tillegg I. 

4.e.  VOC-innholdet i andre stoffer og blandinger som er benyttet 

VOC-innholdet skal være mindre enn 

— 3 vektprosent i både klebemidler og harpikser i beholder som benyttes i produksjonen av gulvbeleggene, 

— 1 vektprosent i andre stoffer enn klebemidler, harpikser og overflatebehandlingsmidler i beholder (kriterium 4d) som 

benyttes i produksjonen av gulvbeleggene. 

Innholdet av fritt formaldehyd i flytende aminoplastharpikser som benyttes i produksjonen av gulvbelegg, skal være 

mindre enn 0,2 % vektprosent. 

Kriteriet gjelder samlet mengde VOC i stoffene med den kjemiske sammensetningen de har i flytende form. Dersom 

blandingene krever fortynning før bruk, skal beregningen bygge på innholdet i det fortynnede produktet. 

Ved anvendelse av dette kriterium menes med «VOC» flyktige organisk forbindelser som definert i artikkel 2 nr. 5 i 

direktiv 2004/42/EF. 

Kriteriet gjelder ikke blandinger som benyttes til reparasjon (f.eks. av kvister, sprekker eller hakk) i produksjons-

prosessen. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om samsvar med dette kriteriet, underbygd av 

sikkerhetsdatabladet for alle klebemidler, harpikser eller andre stoffer som er benyttet, eller tilsvarende dokumentasjon til 

støtte for samsvarserklæringen sammen med en fullstendig fortegnelse over produktets sammensetning med angivelse av 

mengder og CAS-numre. 

Dersom det i sikkerhetsdatabladet angis at VOC-innholdet er mindre enn 3 vektprosent i klebemidler og harpikser i 

beholder, eller mindre enn 1 vektprosent i andre stoffer som er benyttet, er ingen ytterligere kontroll nødvendig. 

Dersom opplysninger om VOC-innholdet ikke framgår av SDS, skal VOC-innholdet beregnes på grunnlag av listen over 

stoffer. Konsentrasjonen av hver VOC-bestanddel skal angis i vektprosent. 

Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter som viser at innholdet av fritt formaldehyd i flytende aminoplastharpikser er 

mindre enn 0,2 % vektprosent i samsvar med standard EN 1243.  
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4.f.  Myknere 

Ingen klebemidler, harpikser eller stoffer eller stoffblandinger til overflatebehandling skal inneholde ftalatmyknere som 

nevnt i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Slike ftalater skal anses ikke å være til stede dersom den samlede 

summen av de angitte ftalatene utgjør mindre enn 0,10 % av klebemiddelet, harpiksen eller stoffet eller stoffblandingen 

som benyttes til overflatebehandling (1 000 mg/kg). 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ 

— en erklæring om samsvar med dette kriteriet fra leverandøren eller produsenten av gulvbelegget om at det ikke er 

benyttet ftalatmyknere, eller 

— en erklæring om samsvar med dette kriteriet fra leverandøren eller produsenten av gulvbelegget om at ftalatmyknere 

er benyttet, og at ingen av ftalatene som oppfyller kriteriene i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006, er blitt 

benyttet i klebemiddelet, harpiksen eller stoffet/blandingen som benyttes til overflatebehandling. I mangel av en egnet 

erklæring skal klebemiddelet, harpiksen eller stoff eller stoffblandinger som benyttes til overflatebehandling, prøves 

for forekomst av disse ftalatene i henhold til standard ISO 8214-6. 

4.g.  Halogenerte organiske forbindelser 

Halogenerte organiske forbindelser er ikke tillatt i stoffer som benyttes i produksjonen av gulvbelegg (f.eks. som 

bindemiddel, klebemiddel og belegg osv.). 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av en erklæring fra produsenten av 

stoffene om at ingen halogenerte organiske forbindelser er benyttet. I tillegg skal sikkerhetsdatabladene for de respektive 

stoffene framlegges. 

4.h.  Flammehemmende midler 

Flammehemmende midler er ikke tillatt i stoffer som benyttes i produksjonen av gulvbelegg. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av en erklæring fra produsenten av 

stoffene om at ingen flammehemmende midler er benyttet. I tillegg skal sikkerhetsdatabladene for de respektive stoffene 

framlegges. 

4.i.  Aziridin og polyaziridin 

Aziridin og polyaziridin er ikke tillatt i stoffer som benyttes i produksjonen av gulvbelegg (f.eks. som overflatebehand-

lingsmiddel, belegg osv.). 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av en erklæring fra produsenten av 

stoffene om at aziridin og polyaziridin ikke er benyttet. I tillegg skal sikkerhetsdatabladene for de respektive stoffene 

framlegges. 
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Kriterium 5. Energiforbruk i produksjonsprosessen 

Det gjennomsnittlige årlige energiforbruket under produksjonen av gulvbelegg skal beregnes som angitt i tabell 5.1 og tillegg 

II, og skal overskride følgende grenseverdier (E-poeng): 

Produkt E-poeng 

Gulvbelegg av heltre > 11,0 

Gulvbelegg av lamellparkett 

Gulvbelegg av kryssfiner 

Gulvbelegg av kork og korkfliser 

Gulvbelegg av bambus 

Gulvbelegg av laminat 

> 8,0 

Tabell 5.1. 

Beregning av E-poeng 

Formel  Miljøparameter Høyeste krav 

𝐸 =
𝐴

20
+ (5 −

𝐵

3
) + (5 −

𝐶

7
) 

A Andel fornybar energi i det samlede årlige 

energiforbruket 

% — 

B Årlig innkjøpt elektrisk kraft kWh per m2 15 kWh per m2 

C Årlig brenselforbruk kWh/m2 35 kWh per m2 

der A = forholdet mellom energi fra fornybare energikilder og samlet energi. 

I telleren for A-kvotienten skal den innkjøpte mengden brensel fra fornybare energikilder forstås som (mengde 

brensel × standardverdi) pluss varmen som genereres på stedet fra andre fornybare energikilder enn brensel, pluss 2,5 × elektrisk 

kraft som genereres fra andre fornybare energikilder enn brensel pluss 2,5 × innkjøpt elektrisk kraft fra fornybare energikilder. 

I nevneren for A-kvotienten skal den innkjøpte mengden brensel fra fornybare energikilder forstås som (mengde 

brensel × standardverdi) pluss innkjøpt mengde brensel fra ikke-fornybare energikilder (mengde brensel × standardverdi), pluss 

2,5 × elektrisk kraft som genereres på stedet fra andre fornybare energikilder enn brensel pluss 2,5 × innkjøpt elektrisk kraft fra 

fornybare energikilder og pluss 2,5 × elektrisk kraft kjøpt fra ikke fornybare energikilder. 

B = Årlig innkjøpt elektrisk kraft er summen av elektrisk kraft kjøpt fra en ekstern leverandør. Dersom den innkjøpte elektriske 

kraften er elektrisk kraft fra fornybare energikilder, skal det anvendes en faktor på 0,8. 

C = årlig brenselforbruk er summen av alt brensel som er innkjøpt eller dannet som biprodukt i produksjonen av gulvbelegg og 

som benyttes til å generere energi på stedet. 

E-poeng skal beregnes per m2 produsert gulvbelegg, og skal ta hensyn til energien som forbrukes direkte i produksjonen av 

gulvbelegg. Indirekte energiforbruk skal ikke medregnes.  
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Følgende er en veiledende liste over former for virksomhet som skal medregnes og ikke medregnes i beregningen av 

energiforbruket. Virksomheten begynner med mottak av det avvirkede materialet (trestammer), kork og bambus i produsentens 

eller dennes leverandørs anlegg til og med avslutningen av produksjonsprosessen. 

Produkt 

Vilkår for forbruk av elektrisk kraft og brensel (veiledende liste) 

Omfatter Omfatter ikke 

Gulvbelegg av heltre — tørking, sliping, saging 

— tilskjæring og tilpasning 

— sliping 

— overflatebehandling 

— emballering 

— alle andre former for virksomhet i 

forbindelse med produksjonen 

— produksjon av lakker eller andre stoff-

blandinger i beholder 

— energiforbruk ved kvalitetskontrollvirk-

somhet 

— indirekte energiforbruk (f.eks. opp-

varming, belysning, intern transport osv.) 

Flersjikts gulvbelegg — tørking, sliping, saging 

— tilskjæring og tilpasning 

— sliping 

— pressing 

— overflatebehandling 

— emballering 

— alle andre former for virksomhet i 

forbindelse med produksjonen 

Gulvbelegg av kork og 

korkfliser 

— tørking, sliping, saging 

— tilskjæring og tilpasning 

— sliping 

— pressing 

— produksjon av trelameller dersom de 

inngår i produktet 

— overflatebehandling 

— emballering 

— alle andre former for virksomhet i 

forbindelse med produksjonen 

Gulvbelegg av bambus 

Gulvbelegg av laminat — produksjon av trelameller 

— impregnering av dekorbelegg, beskyttel-

sesfolie og innpakningspapir 

— pressing 

— tilskjæring 

— emballering 

— all andre former for virksomhet i forbin-

delse med produksjonen 
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Vurdering og kontroll 

Søkeren skal angi og påvise 

— type og mengde elektrisk kraft som i gjennomsnitt er innkjøpt fra en ekstern leverandør per år. Dersom det er innkjøpt 

elektrisk kraft fra fornybare energikilder, skal det framlegges opprinnelsesgarantier i samsvar med direktiv 2009/28/EF. I 

de tilfeller direktiv 2009/28/EF ikke får anvendelse i staten der gulvbelegget produseres, skal det framlegges tilsvarende 

dokumentasjon, 

— type(r) brensel og mengder som er benyttet i produksjonen av gulvbeleggene, ved kontrakter, fakturaer eller tilsvarende 

dokumentasjon som omfatter opplysninger om dato, levert/innkjøpt mengde og spesifikasjoner for brenselet (f.eks. fysisk-

kjemiske egenskaper, nedre brennverdi (LHV) osv. En erklæring om hvilke av brenslene som kommer fra fornybare 

energikilder i samsvar med direktiv 2009/28/EF, skal inngå, 

— energimengden som er gått med i de produksjonsleddene som inngår i beregningen av E-poeng, underbygd av dokumentasjon 

(f.eks. energimålinger i de forskjellige produksjonsleddene, utstyrets energiforbruk i henhold til produktdatabladene osv.), 

— type og mengde energi som er solgt. Beregningene skal omfatte type og mengde brensel som eventuelt er benyttet til å 

produsere den elektriske kraften som er solgt, samt datoer og tidsrom da den ble produsert og salgsdatoer, 

— en erklæring med angivelse av mengden gulvbelegg (i m2) som det søkes om EU-miljømerket for som i gjennomsnitt 

produseres hvert år. 

Dokumentene som benyttes til å informere om energiforbruk, innkjøp av brensel og energiproduksjon samt dokumentene som 

benyttes til å informere nasjonale myndigheter om produksjonen av gulvbelegg kan benyttes til å påvise overholdelse av dette 

kriteriet. 

Kriterium 6. Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra gulvbeleggene 

Utslippene fra gulvbelegg skal ikke overstige utslippsverdiene angitt i tabell 6.1, målt i et forsøkskammer i samsvar med 

prøvingsstandard CEN/TS16516. Emballering og levering av prøver til prøving og håndtering og behandling av dem skal følge 

framgangsmåtene beskrevet i ISO 16516. 

Tabell 6.1. 

Utslippskrav 

Produkter 

Utslippskrav 

Forbindelse 

Grenseverdi etter 28 dagers 

lagring i et ventilert 

prøvingskammer  

(jf. CEN/TS16516) i mg/m3 

luft(d) 

Gulvbelegg av heltre 

Flersjikts gulvbelegg 

Gulvbelegg av kryssfiner 

Summen av VOC minus eddiksyre 

(CAS 64-19-7) 

< 0,3 

Gulvbelegg av kork 

Gulvbelegg av bambus 

Summen av VOC 

Gulvbelegg av laminat Summen av VOC < 0,16 

Alle gulvbelegg Summen av SVOC < 0,1 

Gulvbelegg av heltre 

Flersjikts gulvbelegg 

Gulvbelegg av kryssfiner 

R-verdi for LCI-stoffer (laveste konsentrasjon 

av interesse) minus eddiksyre (CAS 64-19-7) 

≤ 1 
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Produkter 

Utslippskrav 

Forbindelse 

Grenseverdi etter 28 dagers 

lagring i et ventilert 

prøvingskammer  

(jf. CEN/TS16516) i mg/m3 

luft(d) 

Gulvbelegg av kork 

Gulvbelegg av bambus 

Gulvbelegg av laminat 

R-verdi for LCI-stoffer ≤ 1 

Alle gulvbelegg Kreftframkallende stoffer < 0,001 

(d) Prøvingen etter kammermetoden skal foretas 28 dager etter at overflatebehandlingen er fullført. Fram til dette tidspunktet skal produktet 

som skal prøves, oppbevares i en forseglet pakning på produksjonsstedet og leveres slik til prøvingslaboratoriet. 

Ved anvendelse av dette kriteriet menes med VOC alle flyktige organiske forbindelser som eluerer mellom og med n-heksan og 

n-heksadekan på en gasskromatografikolonne og med et kokepunkt på mellom ca. 68 °C og 287 °C, der målingen er foretatt 

ved bruk av en kapillærkolonne belagt med 5 % fenylpolysiloksan og 95 % metylpolysiloksan. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av prøvingsrapporter fra prøvingene etter 

kammermetoden foretatt i samsvar med CEN/TS16516 eller en tilsvarende metode som viser at grenseverdiene i tabell 6.1 er 

overholdt. Prøvingsrapportene skal inneholde følgende: 

— Anvendt prøvingsmetode. 

— Prøvingsresultatene og nødvendige beregninger som viser grenseverdiene i tabell 6.1. 

Dersom de grenseverdiene for kammerkonsentrasjoner som angis for 28 dager, kan oppnås tre dager etter at prøven er plassert i 

kammeret, eller på et tidspunkt mellom 3 og 27 dager etter at prøven er plassert i kammeret, kan kravene anses som oppfylt og 

prøvingene kan stanses tidlig. 

Prøvingsdata fra opptil 12 måneder før søknaden om EU-miljømerket skal være gyldige for produkter, dersom ingen endringer 

er gjort i produksjonsprosessen eller de kjemiske sammensetningene som er brukt som kunne anses å øke VOC-utslippene fra 

sluttproduktet. 

Et gyldig sertifikat fra relevante systemer for måling av inneklima kan også benyttes som dokumentasjon på overholdelse 

dersom merkingen for inneklima oppfyller kravene i dette kriteriet, og dersom vedkommende organ anser det som tilsvarende. 

Kriterium 7. Utslipp av formaldehyd fra gulvbelegg og trelameller 

Gulvbelegg produsert ved hjelp av formaldehydbaserte trelameller, klebemidler, harpikser eller etterbehandlingsmidler og 

eventuelt ubehandlede trelameller som er produsert ved hjelp av formaldehydbaserte klebemidler eller harpikser, skal ha enten 

— utslipp av formaldehyd som er lavere enn 50 % av terskelverdien, som muliggjør klassifisering som E1 i henhold til 

vedlegg B til EN 13986+A1 (gjelder alle gulvbelegg og trelameller som ikke er produsert av MDF/HDF), eller 

— utslipp av formaldehyd som er lavere enn 65 % av utslippsklasse E1 i henhold til vedlegg B til EN 13986+A1, som gjelder 

ubehandlede MDF/HDF-trelameller), eller 

— utslipp av formaldehyd som er lavere enn grenseverdiene angitt i California Air Resources Board (CARB) fase II, eller de 

japanske standardene F-3 Star og F-4 Star.  
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Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. Vurdering og kontroll av 

gulvbelegg og trelameller med lave utslipp av formaldehyd skal avhenge av hvilken sertifiseringsordning de omfattes av. Den 

kontrolldokumentasjonen som kreves for hver ordning, er beskrevet i tabell 7.1. 

Tabell 7.1. 

Kontrolldokumentasjon for gulvbelegg med lave utslipp av formaldehyd 

Sertifiseringsordning Vurdering og kontroll 

E1 

(i henhold til vedlegg B til 

EN 13986+A1) 

En erklæring fra produsenten og eventuelt leverandøren av trelamellene om at gulvbelegget og 

de ubehandlede trelamellene som ikke er produsert av MDF/HDF, oppfyller 50 % av 

grenseverdien for utslipp i henhold til E1 slik de er definert i vedlegg B til EN 13986+A1(1), 

eller for ubehandlede trelameller av MDF/HDF, 65 % av grenseverdien for utslipp i henhold til 

E1 slik de er definert i vedlegg B til EN 13986+A1, underbygd av prøvingsrapporter foretatt i 

henhold til enten EN 120, EN 717-2 eller EN 717-1, eller en tilsvarende metode. 

CARB: Fase II-grenseverdier En erklæring fra produsenten og eventuelt leverandøren av trelamellene, underbygd av 

prøvingsresultatene i henhold til ASTM E1333 eller ASTM D6007, om at gulvbeleggets utslipp av 

formaldehyd overholder grenseverdiene for fase II angitt i California Composite Wood Products 

Regulation 93120(2). 

Gulvbelegget og eventuelt trelamellene kan merkes i samsvar med avsnitt 93120.3(e), som 

inneholder nærmere opplysninger om produsentens navn, produktets parti- eller produksjons-

nummer samt CARB-nummeret tildelt tredjemannssertifiseringsorganet (denne delen er ikke 

obligatorisk dersom produktene selges utenfor California eller dersom de er framstilt uten 

tilsetning av formaldehyd eller visse formaldehydharpikser med svært lave utslipp). 

Grenseverdier i henhold til  

F-3 Star eller F-4 Star 

En erklæring fra produsenten og eventuelt leverandøren av trelamellene om overholdelse av 

grenseverdiene for formaldehydutslipp i henhold til JIS A 5905 (for fiberplater) eller JIS A 

5908 5908 2003 (for sponplater og kryssfiner) underbygd av prøvingsrapporter i henhold til 

eksikatormetoden i JIS A 1460. 

(1) Kravene gjelder for gulvbelegg med et vanninnhold på H = 6,5 %. 

(2) Forordning 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products», California Code of 

Regulations. 

Kriterium 8. Bruksegnethet 

Bare krav som er knyttet til den bestemte typen gulvbelegg, må være oppfylt 

Gulvbeleggene skal prøves og klassifiseres i samsvar med de nyeste utgavene av standardene og angivelsene som framgår av 

tabell 8.1. 

Tabell 8.1. 

Standarder for prøving og klassifisering av gulvbeleggene 

Gulv Prøvingsmetode Klassifisering 

Gulvbelegg av kryssfiner(1) EN 1534 for motstandsevne mot inntrykning 

EN 13329 for svellingstoleranser 

Egnet prøvingsmetode for motstandsevne mot ytre 

påvirkning(2) 

Egnet prøvingsmetode for motstandsevne mot slitasje(2) 

ISO 24334 for låsestyrke 

EN ISO 10874(a) 
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Gulv Prøvingsmetode Klassifisering 

Fabrikklakkerte heltregulv og flerlags 

gulvbelegg 

Det øverste lagets tykkelse 

Treets hardhet i overflatelaget(b) 

EN 685(b) CTBA 

Fabrikkoljet, ubehandlet tregulv og 

ubehandlet flerlags gulvbelegg 

Gulvbelegg av korkfliser EN 12104 EN ISO 10874 

Gulvbelegg av kork EN 660-1 for slitasjegruppe 

EN 425 for stolhjul 

EN 425 for simulert flytting av møbelbein 

ISO 24343-1 for inntrykkingsbestandighet 

Gulvbelegg av bambus EN 1534 for motstandsevne mot inntrykning 

EN 13696 for det øvre lagets eller slitelagets tykkelse 

— 

Laminatgulv EN 13329 

EN 14978 

EN 15468 

EN ISO 10874 

(1) Med gulvbelegg av kryssfiner menes harde gulvbelegg som består av et underlag laget av en trebasert plate med en overflate av kryssfiner 

og eventuelt en underside. 

(2) Med henblikk på samsvar skal det foretas målinger og beregninger ved bruk av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som tar 

hensyn til allment anerkjente metoder som representerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken, herunder harmoniserte standarder hvis 

referansenumre er offentliggjort i Den europeiske unions tidende.. De skal være i samsvar med de tekniske definisjonene, vilkårene og 

parametrene som angis i brukerhåndboka for anvendelse av kriteriene. 

(a) Forsøksmetoden som benyttes til måling av slitasjebestandighet, skal angis på samme måte som det øverste lagets tykkelse, dersom det er 

relevant. 

(b) CTBA Revetments interiors Parquet 71.01 inneholder klassifisering av treslag etter hardhet og korrelasjoner mellom bruksklassene i EN 

685 og tykkelsen på det øverste slitelaget og treslaget. 

Gulvbelegg skal oppnå minst: 

Gulv Grenseverdier 

Gulvbelegg av kryssfiner — bruksgrad klasse 23 for gulvbelegg til privat bruk 

— bruksgrad klasse 32 for gulvbelegg til kommersiell bruk 

Fabrikklakkerte heltregulv og flerlags 

gulvbelegg 

— bruksgrad klasse 23 for gulvbelegg til privat og kommersiell bruk 

Fabrikkoljet, ubehandlet tregulv og 

ubehandlet flerlags gulvbelegg 
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Gulv Grenseverdier 

Gulvbelegg av korkfliser — bruksgrad klasse 23 for gulvbelegg til privat bruk 

— bruksgrad klasse 32 for gulvbelegg til kommersiell bruk 
Gulvbelegg av kork 

Gulvbelegg av bambus — Likevektsvanninnhold: 8 % ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet 

— Motstandsevne mot inntrykning: 

≥ 4 kg/mm2 for enkle og sidepressede gulvbelegg 

≥ 9,5 kg/mm2 for gulvbelegg med høy tetthet 

Laminatgulv — bruksgrad klasse 23 for gulvbelegg til privat bruk 

— bruksgrad klasse 32 for gulvbelegg til kommersiell bruk 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. Erklæringen skal underbygges av 

prøvingsrapporter som skal omfatte 

— type gulvbelegg, 

— anvendt(e) prøvingsmetode(r), 

— prøvingsresultater og klassifisering av gulvbelegget etter disse resultatene, og eventuelt den relevante standarden. 

Dersom gulvbelegget er prøvd etter en annen prøvingsmetode enn angitt ovenfor, kan dette godtas dersom vedkommende organ 

anser at prøvingsmetodene er sammenlignbare. 

Kriterium 9. Reparasjoner og utvidet garanti 

Bare krav som er knyttet til den bestemte typen gulvbelegg, må være oppfylt 

Med henblikk på reparasjon og utskiftning av slitte deler skal gulvbelegget oppfylle følgende krav: 

— Reparasjon: I bruksanvisningen eller på produsentens nettsted skal det være opplysninger som er tilgjengelige for brukere 

og installatører. 

a) Utforming med henblikk på reparasjon og reparasjonsdokument: Gulvbelegg som ikke er limt til underlaget, skal være 

konstruert for demontering med sikte på å lette reparasjon, ombruk og materialgjenvinning. Det skal leveres enkle og 

illustrerte instrukser for demontering og utskifting av ødelagte elementer. Demontering og utskifting skal kunne utføres 

med vanlig håndverktøy. Det skal gis opplysninger/anbefalinger om å ta vare på ekstra gulvbeleggelementer med tanke 

på eventuelle reparasjoner. 

— Utvidet produktgaranti 

b) Søkeren skal uten ekstra kostnad gi minst fem års garanti fra og med den dagen produktet leveres. Denne garantien 

skal gis uten at det berører produsentens og selgerens rettslige forpliktelser i henhold til nasjonal lovgivning. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av 

— en kopi av reparasjonsdokumentet eller annen dokumentasjon med informasjon om utforming med henblikk på reparasjon, 

— en kopi av garantien som angir vilkårene for den utvidede produktgarantien som framgår av informasjonen til forbrukerne, 

og som oppfyller minstekravene fastsatt i dette kriteriet.  
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Kriterium 10. Forbrukerinformasjon 

Produktet skal selges sammen med relevant forbrukerinformasjon på emballasjen eller annen dokumentasjon som følger 

produktet. Bare krav som er knyttet til den bestemte typen gulvbelegg, må være oppfylt 

Instrukser som gjelder følgende aspekter, skal være leselige og være på språket i staten der produktet bringes i omsetning 

og/eller omfatte grafiske framstillinger eller symboler: 

— Informasjon om undergruppen som produktet tilhører (gulvbelegg av heltre eller flerlags gulvbelegg, gulvbelegg av kork, 

av korkfliser, gulvbelegg av bambus, gulvbelegg av laminat osv.), mengden tre, kork eller bambus i sluttproduktet uttrykt 

i vektprosent samt om det er behov for overflatebehandling der produktet er lagt. 

— Anbefalinger for leggingen: Alle relevante instrukser som gjelder beste miljøpraksis for legging skal inngå: 

— Legging av flytende gulv anbefales når det er mulig. Det skal vises til den nødvendige preparering av underlagets 

overflate og de nødvendige hjelpematerialer. 

— Dersom liming anbefales på grunn av eventuell lengre holdbarhet, skal en anbefaling om å bruke et bindemiddel/lim 

som er sertifisert med et type I-miljømerke eller et bindemiddel med lave utslipp som oppfyller EMICODE EC1 eller 

tilsvarende, inkluderes. 

— Illustrerte monterings- og demonteringsinstrukser i henhold til kravene i kriterium 9.4 (dersom det er relevant). 

— Anbefaling om overflatebehandling av ubehandlede gulvbelegg og gulvbelegg som må oljes: 

— Relevante opplysninger om type og mengde overflatebehandlingsprodukter som behøves (f.eks. olje eller lakk) for å 

oppnå den tiltenkte holdbarheten. 

— Relevante opplysninger om overflatebehandling av gulvbelegg med lavutslipps overflatebehandlingsmidler i samsvar 

med direktiv 2004/42/EF. 

— Opplysninger om hvordan gulvbeleggets levetid kan forlenges ved renovering, f.eks. sliping og overflatebehandling. 

— Anbefalinger for bruk, rengjøring og vedlikehold av produktet: 

— Relevante opplysninger om rutinemessig rengjøring skal inngå dersom det er relevant for typen gulvbelegg, med 

angivelse av rengjøringsmidler med et type I-miljømerke. 

— Vedlikeholdsinstrukser, herunder vedlikeholdsprodukter, og produkter til renovering og intensiv rengjøring. Dersom 

det er mulig, bør vedlikeholdsprodukter med et type I-miljømerke anbefales. 

— En tydelig erklæring om gulvbeleggets bruksområder og en erklæring om samsvar med produktets relevante  

EN-standarder som nevnt i kriterium 8. 

— Opplysninger knyttet til reparasjon: 

— En tydelig erklæring om at det anbefales å sørge for reservedeler i henhold til kravene i kriterium 9.3. 

— Relevante opplysninger om vilkårene for produktgarantien i henhold til kravene i kriterium 9.b. 

— Opplysninger som gjelder kassering av produktet: 

En detaljert beskrivelse av de beste måtene å sluttbehandle produktet på (dvs. ombruk, materialgjenvinning, energiutnytting) 

skal gis til forbrukeren, rangert etter miljøvirkning. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at kriteriet er oppfylt, underbygd av en kopi av forbruker-

opplysningsdokumentet som skal ledsage produktet. Kopien skal vise samsvar med hvert enkelt av punktene som er angitt i 

kriteriet, etter det som er relevant.  
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Kriterium 11. Opplysninger på EU-miljømerket 

Logoen skal være tydelig og leselig. Registrerings-/lisensnummeret til EU-miljømerket skal være påsatt produktet, og skal være 

leselig og klart synlig. 

Det valgfrie merket med tekstfelt skal ha følgende tekst: 

— Tre-, kork-, eller bambusmateriale fra bærekraftig forvaltet skog. 

— Lavere energiforbruk i produksjonen. 

— Lavutslippsprodukt. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at kriteriet er oppfylt, underbygd av en kopi av 

opplysningene som angis på EU-miljømerket. 

 _____  
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TILLEGG I 

Retningslinjer for beregning av mengden flyktige organiske forbindelser som benyttes 

Kravet gjelder samlet mengde VOC i overflatebehandlingsprodukter, med den kjemiske sammensetningen de har i flytende 

form. Dersom produktene krever fortynning før bruk, skal beregningen bygge på innholdet i det fortynnede produktet. 

Denne metoden er basert på en anvendelsesmetode der mengden som anvendes, beregnes per m2 overflate. Den fastsetter 

innholdet av organiske løsemidler i prosent av mengden overflatebehandlingsmiddel som anvendes. 

Den benyttede mengden VOC beregnes etter følgende formel: 

∑ Quantity of surface treatment product 

i

n=1

× % VOC  ×  surface treatment efficiency 

Formelen omfatter: 

— Mengden overflatebehandlingsmiddel: for hvert lag som anvendes, skal mengden overflatebehandlingsmiddel som legges 

inn i systemet, angis i g/m2, 

— Andelen VOC av overflatebehandlingsproduktene: konsentrasjonen angis i vektprosent, 

— Overflatebehandlingens effektivitet, som avhenger av anvendelsesmetoden. Effektiviteten er angitt i i samsvar med det 

aktuelle tekniske nivået for overflatebehandling i bransjen som vist i tabell 4.2. 

— Summen av alle overflatelag. 

Tabell 4.2. 

Overflatebehandlingens effektivitet 

Overflatebehandling Effektivitet (%) Overflatebehandling Effektivitet (%) 

Automatisk sprøyting uten gjenvinning 50 Valselakkering 95 

Automatisk sprøyting med gjenvinning 70 Teppelakkering 95 

Elektrostatisk sprøyting 65 Vakuumlakkering 95 

Sprøyting med skive eller klokke 80   
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TILLEGG II 

Retningslinjer for beregning av energiforbruket i produksjonsprosessen 

Energiforbruket per m2 gulvbelegg beregnes som det årlige aritmetisk gjennomsnittet for de siste tre årene. Dersom foretaket 

ikke har disse opplysningene, vil vedkommende organer vurdere om likeverdige opplysninger kan aksepteres. 

Dersom produsenten har et energioverskudd som selges som elektrisk kraft, 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. 

Energiforbruket skal angis i kWh/m2, men beregningene kan også gjøres i MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ). 

Energiinnholdet i brenslene beregnes på grunnlag av tabell 5.2. Dersom det produseres elektrisk kraft på stedet, kan en av 

følgende metoder benyttes til beregning av brenselforbruket: 

— Faktisk årlig energiforbruk. 

— Forbruket av elektrisk kraft som produseres på stedet, ganget med 2,5 dersom kilden er en ikke-brennbar, fornybar 

energikilde. 

Verdiene for energiforbruket skal beregnes ved hjelp av standardverdiene for brenselet. Energiinnholdet for de forskjellige 

brenslene er angitt i tabell 5.2. 

Tabell 5.2 

Standard brenselverdier(1) 

Brensel MJ/kg Brensel MJ/kg 

Bensin 44,0 Pelleter (7 % W) 16,8 

Dieselolje  Torv < 7,8-13,8 

LPG 45,2 Halm (15 % W)  

Eo1-olje 42,3 Biogass  

Eo5-olje 44,0 Treflis (25 % W) 13,8 

Naturgass 47,2 Treavfall  

Kraftverkskull 28,5 GJ/tonn tilsvarer MJ/kg 

(1) Verdiene er angitt i vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om endring av 

direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 1). 

(% W) er vektprosenten vann i brenselet, og betegnes med bokstaven f i formelen nedenfor. Dersom annet ikke er angitt, er f = 0 % W og 

askeinnholdet er gjennomsnittlig. 

Formelen for beregning av energiinnholdet i treflis avhenger av vanninnholdet. Det kreves energi for å få vannet til å fordampe 

i treet. Denne energien reduserer treflisens varmeverdi. Energiinnholdet kan beregnes som: 

Treflis = 19,0 (
MJ

kg
) − 21,442 ×

f

100
 

Faktoren 21,442 er summen av vannets fordampingsvarme (2,442 MJ/kg) og energiinnholdet i tørt tre 19,0 MJ/kg. Dersom 

søkeren har laboratorieanalyser som viser et brensels varmeverdi, kan vedkommende organer vurdere å benytte denne verdien 

ved beregningen av energiinnholdet. 

 _____  
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TILLEGG III 

Liste over standarder og andre tekniske spesifikasjoner 

Tabell III.1. 

Liste over standarder og andre tekniske spesifikasjoner 

Standard Tittel 

Definisjoner av gulvbelegg 

EN 12466 Halvharde gulvbelegg – Terminologi 

EN 13329 Laminatgulv. Spesifikasjoner, krav og prøvingsmetoder 

ISO 14021 Miljømerker og deklarasjoner – Egendeklarerte miljøpåstander (Miljømerking type II) 

Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) 

CEN/TS 16516 Byggevarer – Vurdering av frigjøring av farlige stoffer – Bestemmelse av utslipp til inneluft 

EN 717-1 Trebaserte platematerialer – Bestemmelse av formaldehydutslipp – Del 1: Formaldehydutslipp ved 

kammermetode 

EN 717-2 Trebaserte platematerialer – Bestemmelse av formaldehydutslipp – Del 2: Formaldehydutslipp ved 

analysemetode for gass 

EN 120 Trebaserte platematerialer – Bestemmelse av innhold av formaldehyd – Utvinningsmetode kalt 

perforatormetoden 

EMICODE http://www.emicode.com/en/emicode-r/ 

Råvarer 

EPF EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», oktober 2002. http://www.europanels.org/ 

upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf 

EN 1243 Lim. Bestemmelse av fritt formaldehyd i amino- og amidoformaldehydkondensater 

ISO 8214-6 Safety of toys — Part 6: Certain phthalate esters in toys and children's products 

Bruksegnethet 

EN 425 Halvharde gulvbelegg og laminatgulv. Prøving med stolhjul 

EN 660-1 Halvharde gulvbelegg. Bestemmelse av slitestyrke. Stuttgart-prøving 

EN 685 Halvharde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv. Klassifisering 

EN 1534 Tregulv – Bestemmelse av motstand mot inntrykning – Prøvingsmetode. 

EN ISO 10874 Halvharde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv – Klassifisering 
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Standard Tittel 

EN 12104 Halvharde gulvbelegg. Korkfliser. Krav 

EN 13329 Laminatgulv. Spesifikasjoner, krav og prøvingsmetoder 

EN 13696 Gulvbord (inkludert parkett) – Prøvingsmetode for å bestemme elastisitet og motstand mot slitasje og 

støt 

EN 14978 Laminatgulv – Elementer med akryloverflate, elektronstråleherdet – Spesifikasjoner, krav og 

prøvingsmetoder 

EN 15468 Laminatgulv – Direktetrykte elementer med dekksjikt av plast – Spesifikasjoner, krav og 

prøvingsmetoder Spesifikasjoner, krav og prøvingsmetoder 

ISO 24343-1 Halvharde gulvbelegg og laminatgulv – Bestemmelse av inntrykning og restinntrykk –  

Del 1: Restinntrykk 

 


