WE CARE I WE ACT.
Vårt bidrag till en mer hållbar framtid

Gerflors högsta prioritet är alltid våra kunder och miljön.
Våra golv, vägglösningar och ytbehandlingar är användar
vänliga och miljövänliga. Utformade med respekt för vår
planet, för lång livslängd och med möjlighet att återvinna.

WE CARE I WE ACT.
Vårt bidrag till en mer hållbar framtid

VÅRA ÅTAGANDEN 2025
Sedan 1937 har Gerflor utformat, tillverkat och distribuerat designdrivna, innovativa och miljövänliga golv och
vägglösningar. Gerflor finns i fler än 100 länder, med 4.200 anställda, 29 dotterbolag och 19 produktionsanläggningar
och levererar till alla segment så som; sjukvård, skola, bostäder och idrottsanläggningar.
Från produktdesign till återvinning av förbrukade produkter – cirkulär ekonomi är en kärnfråga hos oss på Gerflor.
Vi har fastställt fem prioriterade åtaganden som riktlinje för vårt miljöarbete fram till 2025.

KOLDIOXIDAVTRYCK*

ORGANISKT
INNEHÅLL**

ÅTERVUNNET
MATERIAL

FRITT
FRÅN LIM***

ÅRLIG
ÅTERVUNNEN VOLYM

–20% kg CO2/m2

5% till 2020
10% till 2025

25% till 2020
30% till 2025

25% till 2020
35% till 2025

50.000 t till 2020
60.000 t till 2025

mellan 2020 och 2025

* Scope 1 & 2 definierade av GHG Protocol
** % av affärsverksamheten med produkter som innehåller organiskt material
*** % av affärsaktiviteten med limfria produkter
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INNEHÅLL
DESIGN
EKO-DESIGN – HÖGSTA PRIORITET
BIOBASERADE LÖSNINGAR

PRODUKTION

TILLVERKNING MED MINIMALT MILJÖAVTRYCK

ANVÄNDNING

ANVÄNDARNAS HÄLSA OCH SÄKERHET FRAMFÖR ALLT

SECOND LIFE

ÅTERVINNING – HÖRNSTENEN I EN CIURKULÄR EKONOMI

STANDARDER OCH CERTIFIERINGAR

LAGSTADGADE KRAV OCH FÖRESKRIFTER

s. 8 / 9
s. 10 / 11

s. 14 / 21

s. 24 / 31

s. 34 / 37

s. 38 / 41
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KOLDIOXIDUTSLÄPP

2025 MÅL

minskning av koldioxidutsläpp i kg CO2 per m2 produkt,
beräknat på scope 1 & 2 definierade av GHG Protocol.
–16% kg CO2/m2 mellan 2016 och 2019.
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%

LÅT OSS TA ETT STORT STEG
FÖR ATT MINSKA VÅRT AVTRYCK
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LÅGT KOLDIOXID
UTSLÄPP OCH CIRKULÄR
EKONOMI ÄNDA FRÅN
DESIGNSTADIET

GENOMSNITTLIG LIVSLÄNGD
PÅ 25 ÅR
Hållbara golv
Ett av de bästa sätten att bevara vår planets resurser är
att erbjuda produkter som håller länge. På Gerflor ser vi på
våra produkter som hållbara kapitalvaror som uppfyller de
tekniska och estetiska funktionerna i många år och till och
med under årtionden.

VÅRA 11 EKO-DESIGN KRITERIER
Gerflor har tagit fram riktlinjer baserade på 11 eko-design kriterier som
innefattar våra produkters livscykel. Målet är att hantera en produkts
koldioxidavtryck från och med det allra första skisstadiet, det första viktiga
steget i en cirkulär ekonomi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ANSVARSFULLA INKÖP AV RÅVAROR
ANVÄNDNING AV FÖRNYBARA RÅMATERIAL
ENERGIBEHOV PER M²
SKROTNINGSTAKT
OPTIMERADE TRANSPORTER
VIKTMINSKNING PER M2
LIMFRIA PRODUKTER
LÅGA VOC-UTSLÄPP
MINIMERAD ANVÄNDNING AV RENGÖRINGSMEDEL

MATERIAL I VÅRA PRODUKTER
10 	ÅTERVUNNET
OCH FÖRPACKNINGAR
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ÅTERVINNINGSBARA PRODUKTER OCH FÖRPACKNINGAR

Inga tungmetaller
Inga formaldehyder
Inga lösningsmedelsbaserade färger
Inget PCP (pentachlorophenol)
Inga CMR-innehåll (cancerframkallande, mutagena,
reprotoxiska)
Inga andra ämnen förbjudna av REACH
*REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
är en europeisk förordning som listar kemiska ämnen med potentiell inverkan på
människors hälsa. Förteckningen förvaltas av ECHA (European Chemicals Agency).



KONTINUERLIG
LIVSCYKELANALYS
Alla Gerflorprodukter har ett miljö- och hälso
deklarationsblad (FDES) som bland annat visar koldioxid
påverkan i varje skede av produktens livscykel. Denna
policy gör det möjligt för våra ingenjörer att fastställa
relevanta miljömål och våra kunder att utvärdera
miljöpåverkan av våra produkter. FDES-dokumenten är
tillgängliga på www.inies.fr
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GERFLORS PRODUKTER
UPPFYLLER REACH KRAVEN
TILL 100%
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FLER INNOVATIVA
BIOBASERADE
LÖSNINGAR

LINOLEUMETS
SPECIELLA
EGENSKAPER

98%

organiska eller
mineralbaserade
material

VÅRA BIOBASERADE METODER
Gerflor har genom åren förnyat sig genom att integrera nya råvaror i sina
produkter, särskilt biobaserade material.
Redan så tidigt som 2002 lanserade Gerflor SAGA2-sortimentet med
sin baksida av kork, ett organiskt material som också har exceptionella
akustiska egenskaper.
År 2011 tillverkades Mipolam Symbioz sortimentet av homogena
golvbeläggningar med hjälp av 100% biobaserade, förnybara mjukgörare
tillverkade av spannmålsrester.
Sedan 2018 har detta åtagande stärkts ytterligare genom att DLW:s
linoluemtillverkning integrerats inom Gerflor-koncernen.

76%
förnybart
inom ett år

Upp till

40%
återvunnet
material

2%
3%

Färgpigment

5%

Tallharts

LINOLEUM
Eftersom naturen är vår största inspirationskälla, erbjuder
DLW:s linoleumkollektion ett urval av 159 naturinspirerade
färgalternativ. För dig som kund innebär detta oändliga
möjligheter till kreativ design – samtidigt som du
respekterar vår miljö.
DLW Linoleum tillverkas sedan 1882 i Tyskland och är
”Cradle to Cradle certified™ Silver” och består av 98%
organiskt eller mineraliskt material som linolja, trämjöl,
krita, jute och tallharts. Detta är en miljövänlig produkt,
där 76% av råvarorna snabbt kan förnyas. Linoleum hjälper
också till att bevara naturen, eftersom den innehåller upp till
40% återvunnet spillmaterial från produktion och läggning.
Det är så vi kopplar samman människor med naturen.

TILLVERKAT I TYSKLAND

8%
Jute

19%
Kalksten

20%
Trä
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Kork

41%
Linolja
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ORGANISKT INNEHÅLL

10
2025 MÅL

av våra råvaror ska vara biobaserade, 5% 2020.
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NATUREN, VÅR VACKRASTE
INSPIRATIONSKÄLLA
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PRODUKTION
MED MINSKAT
MILJÖAVTRYCK

EN SOLID INTERNATIONELL GRUND
Nära våra marknader med ett optimerat logistiknätverk
19 produktionsanläggningar
4.200 anställda
29 dotterbolag
7 logistikplattformar
5 R&D center

MANCHESTER
CARRICKMACROSS
PARIS
AMASA

DELMENHORST
BREMEN
TROISDORF

TARARE
TOULOUSE

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
CHANGSHU

SALT LAKE CITY
DAMMAM

80% av våra produkter sålda i Europa
är tillverkade i Europa.

ALLA GERFLORS
ANLÄGGNINGAR
ÄR CERTIFIERADE

ISO 9001
(KVALITET)

ISO 14001
(MILJÖ)

ISO 50001
(ENERGI)

| PRODUKTION | ANVÄNDNING | ETT ANDRA LIV | STANDARDER OCH CERTIFIERINGAR |

Genom att använda sig av en gravitationsbaserad
process sparas 30% av energin per m2 jämfört med
äldre produktionsanläggningar.

| DESIGN

MINDRE ENERGI
MER ÅTERVINNING

Beläget i Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme, Frankrike), finns
den nya generationens produktionsanläggning som är
helt eko-designad, vilket visar sig i dess energieffektivitet
och återvinningsgrad.
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EXEMPLARISK
PRODUKTIONS
ANLÄGGNING

GERFLORS PRODUKTIONS
ANLÄGGNINGAR ÄR BLAND
DE MEST HÅLLBARA
INOM BRANSCHEN
Tack vare modern tillverkning har vinyl en låg miljöpåverkan.
Eftersom materialet kan bearbetas vid låga temperaturer är
den energi som krävs för produktion relativt låg jämfört med
andra material som metall, glas och keramik.

OPTIMERAD BEHANDLING
AV RÖKGASER
Under de senaste fem åren har rökgasbehandlings
systemen förnyats och moderniserats för att säkerställa
minimal påverkan.

OPTIMERAD AKUSTISK
PRESTANDA
Varje nytt industriprojekt har som mål att förbättra
den akustiska prestatandan. Till exempel har den nya
produktionslinjen i Tarare den senaste tekniken som finns
tillgänglig inom ljuddämpning.

–85%
PÅ 20 ÅR

KRAFTIGT REDUCERAD
VATTENKONSUMTION
Sedan 2000 har våra franska produktionsanläggningar
minskat vattenförbrukningen från 1,5 miljoner m3 per år till
0,25 miljoner m3 per år. Denna fantastiska prestation beror
framför allt på installationen av slutna kylsystem.

–10

PÅ 3 ÅR

HITTA ENERGIN TILL
ATT FÖRBRUKA MINDRE
Under de senaste åren har de industriella värme- och
kylsystemen vid våra franska produktionsanläggningar i
Tarare, Saint-Paul och Grillon ersatts med energisystem
med högre effektivitet.
Dessutom har utformningen av nya produktionslinjer och
omkonstruktionen av befintliga resurser gjort det möjligt för
oss att minska energiförbrukningen genom att integrera den
absolut bästa befintliga tekniken. Till exempel har den nya
produktionslinjen för tvåmetersrullar i Saint-Paul resulterat
i en 30% minskning av förbrukningen.

GÅ ÖVER TILL HELELEKTRISKT
Under 2019 byttes alla dieseltruckar i fabriken i Saint-Paul
till elektriska, vilket kommer att genomföras även i Tarare
under 2022.
Detta kommer i hög grad att bidra till att minska
anläggningens koldioxidutsläpp.
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All el som används av våra franska och tyska produktions
anläggningar genereras från förnybara energikällor.
Vår vattenkraft stöds med intyg om ursprung.

%

| DESIGN

100% GRÖN ELEKTRICITET
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GENOMSNITTLIGT
ÅTERVUNNET MATERIAL

30
2025 MÅL

återvunnet material i Gerflors produkter. Materialet kommer från
industriellt spill, läggningsrester och uttjänta produkter. 25% 2020.
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%

INGET GÅR FÖRLORAT,
ALLT FÖRVANDLAS
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PVC, ETT 100%
ÅTERVINNINGSBART
MATERIAL

PRODUKTION
MED MINSKAT
MILJÖAVTRYCK

75%

GOLV BESTÅENDE AV
OÄNDLIGA RESURSER,
MINERALBASERAT ELLER
ÅTERVUNNET MATERIAL
Nästan 60% av vinylen består av klor som extraheras
från bergsalt. Som fyllmedel används krita. Båda
dessa resurser finns det gott om och utarmar inte
jordens resurser.

Våra vinylprodukter innehåller i genomsnitt 25% återvunnet material.
Att integrera återvunnet material påverkar inte vår produktkvalitet och
prestanda. Några av våra mer tekniska produkter innehåller över 50%
återvunnet material. Allt återvunnet material överensstämmer med
den europeiska Reach-förordningen.

UPCYCLING : GERFLOR ÅTERVINNER
SINA EGNA PRODUKTER… OCH ANDRA
TILLVERKARES PRODUKTER
*

År 2000 blev Gerflor den första golvtillverkaren i världen att använda en
textilbaksida tillverkad av återvunna PET-flaskor.

32%

100%

51%

55%

i Taraflex Sport
Evolution, rulle

i Premium, rulle

Till exempel, varje m² av Transit Tex-sortimentet återvinner fyra PET-flaskor.

i Bateco, rulle

i Creation Clic,
plankor och plattor

1m2

80%
* Upcycling: återanvändning av uttjänt material för att skapa produkter av högre kvalitet eller värde.

i GTI,
tekniska plattor
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TEKNISKA PRODUKTER
MED HÖG ANDEL
ÅTERVUNNET MATERIAL:

| DESIGN

I GENOMSNITT 25% ÅTERVUNNET
MATERIAL I VÅRA PRODUKTER
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LIMFRITT

35
2025 MÅL

av våra produkter är utformade för limfri läggning.
25% 2020.

22

%

LÅT OSS LÄGGA GRUNDEN FÖR
EN MER HÅLLBAR FRAMTID
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HÄLSA OCH SÄKERHET
FRAMFÖR ALLT
LIMFRI LÄGGNING FÖR LÄGRE
UTSLÄPP OCH MER FLEXIBILITET
För att minska VOC*-utsläpp i samband med limning har vi
utvecklat innovativa produkter som kan lösläggas utan lim.
De tre viktigaste fördelarna med limfri installation:
• Inga VOC-utsläpp i samband med limning
• Enklare och snabbare att lägga
• Lättare att ta bort och återanvända eller återvinna

TEXTILE BACKING
PATENTED
GERFLOR

100% vertikal CLIC

Rullar med TEXTILBAKSIDA

LÖSLAGDA tekniska plattor

I utrymmen där läggning med lim är nödvändigt rekommenderar vi
användning av lösningsmedelsfritt akryllim med lågt VOC-utsläpp,
certifierade EMICODE EC1 och EC1 PLUS.

*Volatile Organic Compounds = flyktiga organiska föreningar

Däremot utgör produkter och läggningslösningar utan CSTB TA eller ATEx
en högre risk för reklamation och behov av omläggning.

VI ERBJUDER KAP PÅ RULLVARA
FÖR MINSKAT LÄGGNINGSSPILL
Gerflor erbjuder sina kunder en kaptjänst före leverans på utvalda
produkter, samt tillverkning av anpassade längder.
Detta gäller till exempel Sport-produkter i Taraflex-sortimentet. Produkter
som levereras i rullar och distribueras av stora gör-det-själv-butiker eller
inredningsspecialister kan också kapas till i våra fabriker till dimensioner som
efterfrågas av slutkunden.

| ANVÄNDNING | ETT ANDRA LIV | STANDARDER OCH CERTIFIERINGAR |

Alla innovativa lösningar som marknadsförs av Gerflor i Frankrike har
godkänts genom Technical Approval (AT) eller Experimental Technical
Assessment (ATEx), utfärdat av Scientific and Technical Centre for Building
(CSTB). AT eller ATEx intygar robustheten och hållbarheten hos de
produkter eller läggningsmetoder som Gerflor erbjuder.

| DESIGN | PRODUKTION

HÅLLBARA OCH TILLFÖRLITLIGA
LÖSNINGAR, GODKÄNDA AV CSTB
TECHNICAL APPROVALS

25

| ANVÄNDNING | ETT ANDRA LIV | STANDARDER OCH CERTIFIERINGAR |
| DESIGN | PRODUKTION

26

HÄLSA OCH SÄKERHET
FRAMFÖR ALLT
FÖRBÄTTRING AV
INOMHUSLUFTENS KVALITET
En anpassning till vår förändrade livsstil
Många av oss tenderar att spendera 90% av vår tid inomhus, i hem,
sporthallar, kontor, offentliga byggnader etc. Eftersom de flesta bygg
material avger flyktiga organiska föreningar (VOC) har inomhusluftens
kvalitet blivit ett stort hälsoproblem.
Vi har minskat VOC-utsläppen till nivåer upp till 100 gånger lägre än vad
som krävs enligt standarder. Våra produkter avger ingen formaldehyd.

Certifieringar
Alla Gerflor-produkter är certifierade A+, den mest högpresterande
utsläppsnivån för byggprodukter. Gerflor produkter är också Floorscore
certifierade. De flesta av våra produkter släpper ut mindre än 10 μg/m3
efter 28 dagar. Exempel på sortiment är Creation, Premium, Taralay
Impression, Mipolam och DLW Linoleum.

* Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Golv utformade för att hålla

Buller utgör allt oftare ett problem och påverkar människors
livskvalitet och välmående – detta gäller för bostäder så väl
som sjukhus, idrottsanläggningar och skolor m.m.

Slitage från gångtrafiken är ett av de stora utmaningarna för golv
beläggningar. Gerflors sortiment inkluderar produkter som passar
både tung trafik (rum i offentliga byggnader, butiker etc.) och vanlig
maskintrafik (truckar i lager).

Vår lösning är att, på nästan hela Gerflors sortiment,
erbjuda akustiska produktvarianter med baksida av skum
eller kork för att minska:
• trumljud orsakat av föremål som faller och träffar golvet
• ljudet av fotsteg
Gerflor har också utvecklat ett specifikt sortiment av akustiska
underlag för vinylplattor och plankor.

Kork för sina akustiska egenskaper
Kork är ett 100% naturligt och snabbt förnybart material.
Gerflor är en av få tillverkare som använder kork för att ta fram
ljudisolerad golvbeläggning, som Saga2.

Våra golvprodukter är också utformade för att minimera risken för
skador så som; hål, repor, kemikalier, temperaturvariationer, fuktighet
etc. Vi är den enda tillverkaren som erbjuder produkter med ett 100%
rent homogent slitskikt som är särskilt väl anpassat för att tåla tung
trafik: Premium, Taralay Millenium, GTI, Attraction.

| ANVÄNDNING | ETT ANDRA LIV | STANDARDER OCH CERTIFIERINGAR |

Gerflors golv minskar buller med upp till –20 dB

| DESIGN | PRODUKTION

FÖRBÄTTRA LJUDISOLERINGEN
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HÄLSA OCH SÄKERHET
FRAMFÖR ALLT
ENKLARE RENGÖRING
OCH FÄRRE KEMIKALIER
Under en golvbeläggnings hela livscykel står enbart rengöringen
för 25% av produktens miljöpåverkan. Rengöring kräver betydande
förbrukning av vatten, energi och rengöringsprodukter.
Tack vare införandet av revolutionerande ytbeläggningar på Gerflorsortimentet, som Evercare™ och Protecsol®2, har miljöpåverkan
från rengöring halverats under de senaste 10 åren.
Inte nog med det, våra olika ytbehandlingar ger ännu större skydd
för golven. De eliminerar behovet av kostsam polering under hela
produktens livstid. De ger bättre fläckbeständighet, underlättar
rengöring och hjälper till att spara på vatten och rengöringsmedel.

Antibakteriell verkan
Alla våra heterogena PVC-golvbeläggningar (behandlade med
Protecsol®2, Protecsol® eller Sparclean®) och homogena PVCgolvbeläggningar (med Evercare™-behandling) erbjuder 99%
lägre bakteriell aktivitet i enlighet med ISO 22196.
Alla våra linoleumgolv har naturliga antibakteriella egenskaper
i och med att linolja och tallharts används vid tillverkningen.
Förutom naturliga egenskaper har Gerflor R&D utvecklat en
revolutionerande ytbehandling, Neocare™, som är ett nytt
lösningsmedelsfritt ytskydd. Extremt slitstarkt med trippel
UV-härdad yta. Resultatet av Gerflor R&D expertis ger DLWs
nya kollektion enastående tekniska funktioner för en hälsosam
och hållbar användning, med enkel rengöring och underhåll.
Rengöring enligt anvisning möjliggör att den antibakteriella
effekten bevaras över tid. SPM ledstänger är utrustade med
antibakteriell tätning för att förhindra smittspridning.

För duschar erbjuder Gerflor ett komplett 100% vattentätt golv
+ vägg + tillbehörssystem validerat av ett CSTB TA tekniskt
godkännande.
En vattentät svets mellan våder: Gerflor golv- och väggbeläggningar
är trådsvetsade för hygien och vattentäthet.
Uppvik: uppvik gör det lättare att rengöra i hörn och vid golv/
väggvinkeln samtidigt som utmärkt vattentäthet säkerställs.

Entrémattor
Våra ROMUS entrémattor är en viktig nyckel till ökad hygien i
byggnader. De hjälper till att förhindra nedsmutsning av golv och
slitage i förtid samtidigt som rengöringskostnaderna minskar.

Antiviral åtgärd (Covid-19)
ISO 21702-standarden gör det möjligt att testa antiviral aktivitet på
plast och andra icke-porösa ytor.
Tester utförda av ett oberoende laboratorium (Virhealth) baserat på
ISO 21702 visar att Gerflorgolv med Evercare™, Protecsol®2 eller
Neocare ytbehandling har exceptionell antibakteriell aktivitet mot
coronavirusstammar: behandlingarna minskar virusmängden med
99,7% efter två timmar.

| ANVÄNDNING | ETT ANDRA LIV | STANDARDER OCH CERTIFIERINGAR |

Som världsledande inom golvbeläggningar för sjukhus och
medicinska miljöer tillhandahåller Gerflor ett omfattande
erbjudande för förbättrad golv- och vägghygien och
minskad smittorisk.

Tätskikt

| DESIGN | PRODUKTION

HYGIEN INKLUDERAR ÄVEN
RENA GOLV OCH VÄGGAR

99,7%

av det mänskliga coronaviruset elimineras
efter två timmar, certifierat av Virhealth
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HÄLSA OCH SÄKERHET
FRAMFÖR ALLT
PÅVERKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN
MED DITT GOLV
Ljusare golv för lägre energiförbrukning
Frågan om ljusreflektion som en källa till potentiella energi
besparingar är central för nya miljöbestämmelser och miljöprogram,
inklusive HQE-metoden, E+C-märkning, RE 2020 och fler.
ljusreflektionsvärdet (LRV) är den mängd ljusenergi som reflekteras
i förhållande till den absorberade. Ett ljust golv reflekterar mer ljus
och hjälper till att fördröja behovet av att tända artificiellt ljus:
uppskattningsvis kan en ljus färg minska energiförbrukningen i
samband med belysning med 60% jämfört med en mörk färg.
Gerflor erbjuder ett brett utbud av färger med ljusreflektionsvärden
som sträcker sig från 6% till 86%, vilket gör det möjligt för arkitekter
att välja det lämpligaste golvet för ljusförhållandena i varje projekt.

| ANVÄNDNING | ETT ANDRA LIV | STANDARDER OCH CERTIFIERINGAR |

Placering av färger med mycket kontrasterande LRV-klassningar
kan användas för att förbättra trafikflödet, tydligt signalera hinder
och minska olycksriskerna, särskilt för personer med nedsatt syn.
Det är därför alla våra golvsortiment, väggskydd och ytbehandlingar
erbjuder omfattande färgintervall med LRV-klassningsvariationer
som överstiger 70%. Taralay Digital Printing-serien gör det möjligt för
arkitekter att anpassa färger efter LRV-kraven för sitt projekt.

| DESIGN | PRODUKTION

MINSKA OLYCKSRISKERNA
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MÄNGD ÅTERVUNNET
MATERIAL PER ÅR

2025 MÅL

60.000
60,000 t
återvunnet material, framställt av industri- och läggningsspill
samt uttjänta produkter. 50.000 ton 2020.
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VISSA IDEAL FÖRTJÄNAR
MÄNGDER AV UPPMÄRKSAMHET
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PVC, ETT 100%
ÅTERVINNINGSBART
MATERIAL
EN INSAMLINGS- OCH
ÅTERVINNINGSLÖSNING
I VARJE STEG
Den främsta utmaningen är att återvinna material för återanvändning
i varje skede av produktens livscykel, från produktion och installation
till uttjänta produkter. Gerflor tillhandahåller en insamlings- och
återvinningslösning för varje källa.

GERFLOR HAR INRÄTTAT TVÅ
TYDLIGA ÅTERVINNINGSPROGRAM
FÖR ATT MÖTA UTMANINGARNA
PVC Next-programmet omarbetar ”smutsiga” uttjänta produkter såsom
limmade produkter, produkter som är blandade med andra material eller
som innehåller komponenter som inte uppfyller Reach-kraven.
Programmet Second Life, ett andra liv, för återvinning av läggningsspill
och ”rena” uttjänta produkter, såsom limfria Reach-förenliga artiklar.

TRANSPORT

Material samlas in och överförs till AgPR-återvinnings
centret i Tyskland, där Gerflor är huvudägare.

ÅTERVINNINGSCENTER
AgPR

Där sorteras avfallet och mals sedan till granulat för
återanvändning i andra industrier.
AgPR återvinner upp till 2.500 ton per år.

MALNING TILL
ÅTERVINNINGSBARA GRANULAT

ÅTERANVÄNDNING AV GRANULAT
I ANDRA INDUSTRIER

NYTILLVERKADE
PRODUKTER

| ETT ANDRA LIV | STANDARDER OCH CERTIFIERINGAR |

PVC NEXT PROGRAMMET

| DESIGN | PRODUKTION | ANVÄNDNING

UPPHÄMTNINGSSTÄLLEN
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ÅTERVINNING,
HÖRNSTENEN I
CIRKULÄR EKONOMI
SECOND LIFE: ETT NYTÄNKANDE
ÅTERVINNINGSPROGRAM
Gerflor har återvunnit sitt produktionsavfall i sina fabriker under de
senaste 50 åren. Från och med 2011 inrättade Gerflor programmet Second
Life i Frankrike, ett kostnadsfritt program för att samla in läggningsspill
och ”rena” uttjänta produkter, i synnerhet limfria Reach-förenliga
artiklar. Detta skräddarsydda program är anpassningsbart för att passa
installationsföretagets storlek och begränsningar. Det möjliggör också
insamling av konkurrenters PVC-produkter.
För fyra år sedan anslöt sig Gerflor till PAPREC som är ledande inom
återvinning, för att skapa en anläggning i Frankrike kallad Floor to Floor
för att återvinna läggningsspill och ”rena” uttjänta produkter. Återvunnet
material som genereras av Floor to Floor skickas direkt till Gerflors
produktionsanläggningar, där de införlivas i nya produkter. Floor to Floors
mål är att återvinna 60.000 ton/år från och med 2025.

Second Life

GRANULATÅTERVINNING

I GERFLORS FABRIKER

INFÖRLIVANDE
AV ÅTERVUNNET
MATERIAL

SORTERING- OCH
ÅTERVINNINGSCENTER

I NYA PRODUKTER

TRANSPORT

MALNING

TILL ÅTERVINNINGSBARA GRANULAT

SECOND LIFE
FLOORS

| DESIGN | PRODUKTION | ANVÄNDNING

INSAMLING

FRÅN INSTALLATÖRER
ELLER BYGGARBETSPLATSER

| ETT ANDRA LIV | STANDARDER OCH CERTIFIERINGAR |

Gerflor recycling program
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KRAV OCH
FÖRESKRIFTER

PRODUKTCERTIFIERINGAR
OCH MÄRKNINGAR
Vi ställer alltid högsta krav på våra produkter och följer internationella
samt lokala normer. I Sverige ställs väldigt höga krav på både innehåll
och hållbarhet, (och) vi på Gerflor strävar alltid efter att följa gällande
föreskrifter och certifiera våra produkter i befintliga bedömningssystem.

Vi har bedömda produkter hos SundaHus Miljödata. En databas med
miljöbedömda material baserat på underlag från leverantörerna av
materialet. Bedömningarna utförs av kemister som ger ett betyg
utefter information om produktinnehåll.

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär
att våra produkter blir granskade utifrån kemiskt innehåll, livscykel
och social hållbarhet.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att en produkt
klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och
hälsofarliga egenskaper.

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader.
Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens
miljöprestanda granskas av tredje part.

Cradle to Cradle är en internationell certifiering som bedömer
produkter baserade på fem kriterier relaterade till hållbar utveckling:
materialhälsa eller giftighet hos material som används; återanvändning
av material i ett biologiskt eller tekniskt kretslopp; användning
av förnybar energi och koldioxidhantering; vattenförvaltning eller
vattenhantering; social rättvisa eller företagsansvar.

VAD VI GÖR
DLW Linoleum är Cradle to Cradle certified™ Silver.
Cradle to Cradle-certifiering av andra Gerflor-produkter pågår.

| STANDARDER OCH CERTIFIERINGAR |

BREEAM är Europas mest använda miljöcertifiering för byggnader.
BREEAM-SE är anpassat till svenska förhållanden och gör det möjligt att
certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder, och samtidigt
arbeta efter en internationellt erkänd metod.

| DESIGN | PRODUKTION | ANVÄNDNING | ETT ANDRA LIV

Breeam
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KRAV OCH
FÖRESKRIFTER

PRODUKTCERTIFIERINGAR
OCH MÄRKNINGAR
VOC-utsläpp

* Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Alla våra produkter är emissionsmätta och uppfyller europeiska
krav. Då många certifieringar har lokal förankring strävar vi alltid
efter att certifiera oss enligt dessa krav, detta då våra produkter har
väldigt låga emissioner. Ett exempel på detta är M1-certifieringen
som är välkänd i Norden.

VAD VI GÖR
Alla våra produkter från Gerflor PVC och Linoleum är rankade A +
enligt franska krav.

Ett amerikanskt certifieringssystem baserat på Kaliforniens
”Section 01350” för utvärdering av VOC-utsläpp, specifikt för
golvbeläggningar.
Denna utvärdering mäter utsläpp efter 11, 12 och 14 dagar:
gränsvärden för TVOC och aldehyder. Det är det mest erkända
systemet i världen och det bästa sättet att godkänna en produkt
i termer av VOC-utsläpp, baserat på LEED™-certifiering.
Varje år kräver Floorscore:
• Inspektion på plats baserat på ISO9001-certifiering
• Mätning av VOC-utsläpp genom ett externt laboratorium

VAD VI GÖR
Gerflors golv är Floorscore-certifierade. Att använda enbart Gerflors
produkter i ett bestämt projekt kan få ett poäng enligt LEED™systemet för ett golvsystem med lågt utsläpp.

LEED™ (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett känt
internationellt certifieringssystem för gröna byggnader som utvecklats
av US Green Building Council (USGBC).

Det finns olika typer av LEED™-certifiering:
• Hem
• Närområde
• Offentlig inomhusmiljö
• Konstruktion och fasad
• Nybyggnation och större renovering
• Skolor, hälsa, detaljhandel

Hur kan golv bidra till LEED™-certifiering?
UTRUSTNING OCH RESURSER
• Credit 4: Återvunnet innehåll
• Credit 5: Lokalt framställda material
• Credit 6: Snabbt förnybara material
• Credit 7: Certifierat trä
INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY
• Credit 4.1: Lågemitterande material – Lim och tätningsmedel
• Credit 4.2: Lågemitterande material – Färger och beläggningar
• Credit 4.3: Lågemitterande material – Golvsystem

VAD VI GÖR
Gerflors produkter kan ge upp till tre poäng till LEED™-certifiering:
• Produkter med låg VOC-utsläpp, Floorscore-certifierade
• Produkter som innehåller återvunnet material
• Miljövarudeklaration (EPD) certifierad av tredje part
• Hälsoproduktdeklaration (HPD)

I Frankrike är HQE High Environmental Quality-standarden ett globalt
tillvägagångssätt som anger kriterier för byggnader för att ”hantera
påverkan på utomhusmiljön och skapa en trevlig och hälsosam
inomhusmiljö”.

HQE specificerar 14 mål, varav 7 avser golv:
EKO-KONSTRUKTION
• Mål 2: integrerat val av produkter och byggmaterial
KOMFORT
• Mål 8: hygrometrisk komfort
• Mål 9: akustisk komfort
• Mål 10: visuell komfort
• Mål 11: luktkomfort
HÄLSA
• Mål 12: sanitära förhållanden för inomhusutrymmen
• Mål 13: luftkvalitet
För ytterligare information, vänligen kontakta din Gerflor
återförsäljare.

VAD VI GÖR
Bidrag till HQE-certifiering:
• EHPD för varje produktsortiment
• Låga VOC-utsläpp
• Produkter innehåller återvunnet material
• Beläggningar av hög kvalitet: tekniskt, brandtekniska egenskaper,
design, installation på golvvärmesystem

| DESIGN | PRODUKTION | ANVÄNDNING | ETT ANDRA LIV

Alla Gerflors produkter kan bidra till miljöbyggnadscertifiering, deras bidrag
varierar beroende på produktegenskaper och den teknik som används.

| STANDARDER OCH CERTIFIERINGAR |

BYGGCERTIFIERING
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DINA IDÉER FÖR EN
HÅLLBAR FRAMTID
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Vi reserverar oss för eventuella fel i text och bilder och förbehåller oss rätten till ändringar.

FOTOSKRIFT | 21-11

gerflor.se

WE CARE I WE ACT.
Vårt bidrag till en mer hållbar framtid

