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akmens vatos šilumos izoliacija

Pagal standartus EN 15804 ir ISO 14025, taip pat trečiųjų šalių patikrintas „ROCKWOOL“
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Išorinė nepriklausoma pagrindinės BCV ataskaitos
ir deklaracijos patikra, vadovaujantis standartu
EN ISO 14025:2010
Trečioji patikrą vykdanti šalis:
Statybos technikos
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00-611 Warsaw, Filtrowa 1
ITB priklauso EPD programos
Europoje prižiūrėtojų grupei.

Galioja iki: 2021-02-01
2016 m. sausio mėn.
Būvio ciklo vertinimas
Ši Gaminio atitikties aplinkosaugos reikalavimams
deklaracija pagrįsta Būvio ciklo vertinimu (BCV) pagal
standartus EN15804:2012, PN-EN 13162+A1:201504
ir ITB PCR A (PCR pagal EN 15804); jvertinimą atliko
„ROCKWOOL® International A/S“
Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Danija

Statybos gaminių poveikio aplinkai lyginimas,
vadovaujantis jų EPD, pagrįstas skaičiavimais,
apimančiais visas būvio ciklo stadijas (A1-D, „nuo
pradžios iki pabaigos“). Daugiau informacijos apie
EPD lyginimo taisykles nurodyta standarto EN 15804
5.3 punkte.
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Produktas
Deklaruojamas vienetas
1 m2 „ROCKWOOL“ akmens vatos šiluminės izoliacijos
gaminio, kurio šiluminė varža RD =1 m2 K/W.
Gaminio atitikties aplinkosaugos reikalavimams
numatytoji deklaracijos paskirtis
Ši EPD skirta UAB „ROCKWOOL“ (Lietuva),
„ROCKWOOL, SIA“ (Latvija) ir „ROCKWOOL OU“
(Estija) klientams. Gaminiai Baltijos šalių rinkai tiekiami
iš 4 skirtingų „ROCKWOOL“ grupės gamyklų (ITB EPD
Nr. 42/2016, 43/2016, 44/2016, 45/2016), visa tai apima
ši EPD. Ši EPD taip pat gali būti naudojama kitų šalių
rinkose, į kurias tiekiami šiose 4 gamyklose pagaminti
gaminiai. Gaminiai, tiekiami į šių šalių rinkas: Baltarusijos,
Čekijos Respublikos, Suomijos, Vengrijos, Lenkijos,
Rumunijos ir Slovakijos, tačiau jomis neapsiribojama.
Gaminio aprašymas
Akmens vata yra plačiai naudojama medžiaga, dažniausiai
naudojama pastatams šiltinti. „ROCKWOOL®“ šilumos
izoliacijos gaminiai didina pastatų energinį efektyvumą
ir atsparumą ugniai, taip pat patalpoms suteikia gerą ir
komfortišką vidaus klimatą.
Galima rinktis įvairių parametrų ir savybių akmens vatos
gaminius, tinkančius šiltinti stogus, pastoges, sienas,
grindis ir pastatuose įrengtą šildymo, vėdinimo ir oro
kondicionavimo (ŠVOK) sistemas, taip pat tinka naudoti
apsaugai nuo gaisro ir triukšmo bei gamybos pramonėje.
„ROCKWOOL®“ gaminiai, kuriems taikoma ši deklaracija,
yra plokštės ir dembliai, naudojami šiluminei pastatų,
išorinių tinkuojamųjų termoizoliacinių kompozicinių
sistemų (ETICS) ir plokščių stogų izoliacijai. Gaminys,
kurio vienetas deklaruojamas, yra 39 mm storio, o jo
tankis – 28 kg/m3.
Į vertinimą įtrauktos pakavimo medžiagos, pvz.,
pakavimui ir palečių tvirtinimui skirta polietileno (PE)
plėvelė, medinės paletės ir etiketės. Bet kokios
papildomos dangos, pvz., stiklo pluoštas, aliuminio folija
ar kitos laminavimo plėvelės, į šią EPD neįtrauktos. Jei
jos turi įtakos gaminiui, jų poveikio aplinkai parametrų
vertės turi būti įtrauktos.
Gaminio specifikacija
„ROCKWOOL®“ akmens vatos izoliacinė medžiaga yra
atspari ugniai1, ją galima naudoti karščio, šalčio, ugnies,
vibracijų ir triukšmo izoliacijai. Įprastai ši medžiaga
gaminama iš vulkaninės kilmės uolienų (dažniausiai
bazalto arba dolomito), pridedant vis didesnį kiekį
perdirbamų medžiagų ir kelis procentus dervos rišiklio
(paprastai 2–3 masės proc. į išorinių sienų ir šlaitinių
stogų izoliacijos produktus, o šiek tiek daugiau į ETICS ir
plokštiems stogams izoliuoti skirtus produktus). Gaminys
suvyniojamas į PE foliją ir supakuojamas ant medinių
arba akmens vatos palečių, kad būtų galima gabenti.
Rišiklis yra fenolio ir formaldehido derva vandens
pagrindu, kuri akmens vatos gaminio galutinume
gamybos etape polimerizuojama į kietą dervą.

1
A1 bandymus atliekant pagal standartą EN
13501-1 (Europos klasės)

„ROCKWOOL“ akmens vatos izoliacijos gaminiai į
Baltijos šalių rinką tiekiami iš dviejų gamyklų Lenkijoje
(Cigacice ir Malkinia), vienos gamyklos Vengrijoje
(Tapolca) ir vienos Čekijos Respublikoje (Bohumin)
esančios gamyklos. Skirtingose gamyklose gaminamų
„ROCKWOOL“ gaminių savybės ir įpakavimas yra
identiškas. EPD pagrįsta BCV vertinimo duomenimis
visose 4-iose gamyklose. Palyginamasis srautas yra
svertinis vidurkis, apskaičiuojamas naudojant produkto
(pagal akmens vatos kiekį), pristatomo į Baltijos šalių
rinką iš 4 gamybos vietų per 2014 m., kiekį.
Numatomas tarnavimo laikas
Numatoma izoliacijos gaminių tarnavimo trukmė pastate
šioje EPD nėra aktuali, kadangi pastato eksploatavimo
laikas nėra įtrauktas.
„ROCKWOOL®“ gaminiai yra patvarūs ir paprastai
atlieka savo – šilumos izoliacijos – funkciją tol, kol yra
eksploatuojamas pastatas ar vykdomi statybos darbai.
Remiantis standartu EN 13162, skaičiavimams buvo
pasirinkta orientacinė 50 metų tarnavimo trukmė,
tačiau jei pastatų sienoms ir stogams, kurie padengti
šiluminės
izoliacijos
gaminiais,
„ROCKWOOL®“
numatoma tarnavimo trukmė yra ilgesnė, ją galima
atitinkamai koreguoti. Kai kuriems skaičiavimams galima
taikyti dalį pastato eksploatavimo trukmės arba visą
pastato eksploatavimo trukmę.
Techninė informacija
Gaminys atitinka standartą EN13162:2008 „Statybiniai
termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos
(MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai“.
EPD taikant pastatams, reikia atsižvelgti į specialias
gaminių charakteristikas ir papildomas savybes:
■■ Dauguma „ROCKWOOL®“ akmens vatos medžiagų
klasifikuojamos kaip nedegios (Europos klasė A1),
priskiriamos aukščiausiai reakcijos į ugnį klasei
pagal standartą EN13501-1.
■■ „ROCKWOOL®“ akmens vatos gaminiai dažnai
naudojami dėl jų akustinių savybių. Pavyzdžiui,
gerai sumontuota mineraline vata apšiltinta siena
gali sumažinti garso laidumą maždaug 50 dB (pagal
vietos statybos normas). Specialias akustines
gaminio savybes galima gauti kreipiantis į techninio
konsultavimo pagalbos tarnybą.
■■ „ROCKWOOL®“ akmens vatos gaminiai yra
patvarūs, jų šilumos izoliacijos savybės neblogėja.
Gaminių matmenys nekinta, jie atsparūs vandeniui
ir nekaupia drėgmės. Pelėsio susidarymui būtinos
sąlygos yra drėgmė ir maistinės medžiagos.
Kadangi daugiau kaip 95 proc. mineralinės vatos
gaminio masės yra neorganinės kilmės, yra labai
mažai maistinių medžiagų, kurių reikia grybams ir
(arba) pelėsiui augti (žr. Eurima-health-safety).
Daugiau informacijos apie konkrečius gaminius galima
rasti čia: www.rockwool.lt, www.rockwool.lv ir www.
rockwool.ee, arba „ROCKWOOL®“ gaminių pardavimo
vietose.
Saugaus ir veiksmingo montavimo rekomendacijas
galima rasti pardavimo vietose arba šios EPD pabaigoje.
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„ROCKWOOL®“ akmens vata yra perdirbama maždaug
97 proc. Susidarius „ROCKWOOL®“ medžiagos atliekoms
montavimo metu arba pasibaigus gaminio tarnavimo
trukmei, vietos pardavimo institucijos su rangovais
ir gaminio naudotojais mielai aptars individualius jų
poreikius dėl šių medžiagų grąžinimo į „ROCKWOOL“
gamyklas perdirbti.
akmens
vatos
atliekos
yra
„ROCKWOOL®“
klasifikuojamos kaip nepavojingos. Pagal Europos atliekų
katalogo atliekų kodų sąrašą „ROCKWOOL®“ šiluminės
izoliacijos gaminių atliekos priimamos kaip nepavojingos
atliekos (Europos atliekų kodas 17 06 04). Europos
izoliacinių medžiagų gamintojų asociacijos (Eurima)
atlikti mineralinės vatos atliekų išplovimo bandymai
parodė, kad jos atitinka atliekų priėmimo į nepavojingų
atliekų sąvartynus ir atliekų priėmimo į neorganinių
atliekų, kuriose yra mažas organinių medžiagų kiekis,
sąvartynus kriterijus (žr. Hjelmer 2004, Abdelghafour,
2004).

Produktai

Padidinimo
daugiklis

Techniniai duomenys
Šios EPD skirsnyje „Būvio ciklo vertinimas: rezultatai“
pateiktas poveikis aplinkai ir rodikliai yra 1 m2 gaminio,
kurio šiluminė varža RD =1 m2 K/W (deklaruojamas
vienetas). Deklaruojamas gaminys yra 39 mm storio
„ROCKWOOL®“ akmens vata, kurios tankis 28 kg/m3.
Kitų „ROCKWOOL®“ gaminių poveikis aplinkai ir rodikliai
įvertinami naudojant atitinkamus padidinimo daugiklius ir
produkto RD vertę.

Dauginimui naudojamos RD vertės nurodo norimam
izoliacijos efektyvumui pasiekti reikalingą medžiagų
kiekį, tačiau tai nėra tiksli priemonė.
Gaminio specifikacija
Pristatomo produkto sudėtis
Medžiaga

% (viso svorio)

Gausiai randamas
natūralus

89 % akmuo ir antrinės
žaliavos

Rišiklis (derva)

3%

Aliejai

< 0,2 %

Pakuotė

8%

Produktai

Padidinimo
daugiklis

Produktai

Padidinimo
daugiklis

ALU LAMELLA MAT

1,4

Kliny dachowe

6,2

ROCKSLAB SUPER

1,3

CONLIT 150

5,7

MEGA FRONTROCK

3,3

ROCKTERM

1,8

CONLIT PLUS 120 ALU

11,1

MEGAROCK PLUS

1,0

ROCKTON

1,6

CONLIT PLUS 60 ALU

6,8

MONROCK MAX

4,5

ROCKWOOL 800

3,0

DACHROCK 185

7,1

MONROCK MAX,
d= 40–79 mm

5,3

ROOFROCK 30E

3,3

DACHROCK KSP

6,2

MONROCK MAX E

4,5

ROOFROCK 30E WG

3,3

DACHROCK MAX

5,1

MONROCK PRO

4,1

ROOFROCK 40

4,0

DACHROCK MAX,
D = 40–79 mm

5,8

MULTIROCK ROLL

0,8

ROOFROCK 50

5,0

DACHROCK SP

6,2

PANELROCK

2,1

ROOFROCK 80

6,1

DUROCK

5,5

PANELROCK

2,1

STEPROCK HD

5,0

FASROCK

4,8

PANELROCK F

2,1

STEPROCK HD

4,9

FASROCK,
d = 20–30 mm

6,2

PANELROCK F

2,1

STEPROCK HD4F

4,5

FASROCK G

2,4

PIPO ALS

3,3

STEPROCK ND

4,0

FASROCK LG1

2,7

ROCKFALL

5,6

STEPROCK ND

4,1

FASROCK LL

2,9

ROCKMIN PLUS

1,1

SUPERROCK

1,2

FIREROCK

2,8

ROCKROLL

0,9

TERMOROCK

2,7

FLEXOROCK

2,0

ROCKROLL PLUS

1,0

TOPROCK SUPER

1,3

FRONTROCK MAX E

2,9

ROCKROLL SUPER

1,3

UNIROCK

1,0

GRANROCK

1,2

ROCKSLAB

1,0

VENTI MAX

1,8

HARDROCK MAX

5,9

ROCKSLAB
ACOUSTIC

1,6

VENTI MAX,
d = 30–79 mm

2,5

INDUSTRIAL BATTS
BLACK 60

1,8

ROCKSLAB PLUS

1,1

VENTI MAX F

1,8

INDUSTRIAL BATTS
BLACK 80

2,9

ROCKSLAB SONIC

1,6

VENTI MAX F,
d = 30–79 mm

2,5

KLIMAFIX

1,3

ROCKSONIC
SUPER

1,3

WINDROCK

7,1
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Būvio ciklo
vertinimas:
Skaičiavimo
taisyklės

EPD tipas
Nuo pradžios iki pabaigos. Įtraukta gamybos stadija
(moduliai A1–A3).
Struktūrinė sistemos ribų schema

„Nebelaikymo atliekomis“ statusas

Sistemos ribos (A1-A3)
Pagrindinės medžiagos
(išgavimas + transportavimas
+ perdirbimas)

Energija (išgavimas +
transportavimas +
perdirbimas)
Transportavimas

Papildomos medžiagos
(transportavimas + galimas
tolesnis perdirbimas)

Briketų gamyba
(taikoma tik žaliavų frakcijai)
Akmens vatos
gamybos atliekos

Lydymas
Rišančios medžiagos ir
priedai

Transportavimas

Vidinės atliekos
(pvz., perdirbta vata)

Plaušinimas

Tvarkymas
Perdirbimas
Laikymas
sąvartyne

Kitos atliekos
Kietinimas

Antriniai produktai,
pvz., geležies rūda

Pjaustymas

Paskirstymas

Pabaigimas
Pakavimo medžiagos

Transportavimas

A4
A5

Emisija į orą, dirvą ir
vandenį

Pakavimas

Transportavimas į
statybvietę

as
lim as
Ga irbim
rd
pe

Vatos atraižos sąvartyne

D

Montavimas
„Nebelaikymo atliekomis“
kriterijus atitinkančios
pakavimo atliekos

C1

Išmontavimas

C2

Transportavimas nugriovus
pastatą

C4

Šalinimas

D

Pakartotinis naudojimas,
atkūrimas, galimas perdirbimas

Galimas
perdirbimas

Tvarkymas /
perdirbimas
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8 etapas. Kadangi daugelyje gamyklų akmens
vatos gamyboje naudojamos perdirbtos
medžiagos, turime apdovanojimą pelniusią
perdirbimo sistemą, dėl kurios galime
pakartotinai panaudoti visas gamybos atliekas.

Perdirbimas

Taigi gamybinių atliekų mums nereikia šalinti į
sąvartyną.

Filtras
Akmens vatos
Visiško sudeginimo atliekų perdirbimas
krosnis
Visiško Filtras
sudeginimo
krosnis
Krosnis

Filtras
Aušinimo
zona

Žaliavų
tiekimas

Specialūs
įrenginiai

Lydkrosnė
Plaušinimo įrenginys

1 etapas. „Rockwool“
akmens vata
gaminama iš natūralių
uolienų, klinčių ir,
dažniausiai, perdirbtų
briketų.

2 etapas. Uoliena
išlydoma koksu
kūrenamoje ar
elektrinėje krosnyje.

3 etapas.
Pridedama rišiklio
ir impregnuojančio
aliejaus, kad
pluoštas būtų
stabilus ir atsparus
vandeniui.

4 etapas. Skysta
akmens masė
plaušinimo
įrenginyje
paverčiama
pluoštu.

5 etapas. Akmens vatos
pluoštas kaitinamas maždaug
iki 200 °C temperatūros.
Šio proceso metu rišiklis
sukietėja, o akmens vatos
matmenys tampa stabilūs.

6 etapas.
Akmens vata
apdorojama
pagaminami
įvairūs gaminiai.

7 etapas.
Gaminiai
kraunami į
sunkvežimius
ir pristatomi
klientams.

Gamybos proceso aprašymas

Atmetimo kriterijai

A1 modulis – akmens vata (standartas EN 15804)

Taikomi
visoms
pagrindinėms
naudojamoms
medžiagoms, panaudotai šiluminei energijai, vidinėms
kuro ir elektros sąnaudoms, visoms pakavimo
medžiagoms (plastikinėms pakavimo medžiagoms,
paletėms ir etiketėms), bet kokioms tiesioginėms
gamybos atliekoms ir visiems prieinamiems emisijos
matavimams. Gamybos metu naudojama įranga ir
patalpos laikomos gamybos priemonėmis, todėl jos į
BCV neįtrauktos.

Uolienos („ROCKWOOL “ akmens vatos gamybai),
skirtos į Baltijos šalių rinką tiekiamiems gaminiams,
dažniausiai gabenamos iš Centrinėje ir Vakarų Europoje
(100–500 km) esančių kasyklų.
®

A3 modulis – akmens vata (standartas EN 15804)
Akmens vata gaminama taip:
Žaliavos, paprastai bazalto uoliena, antrinės žaliavos ir
koksas, pasveriamos ir kraunamos į lydkrosnę, kurioje
išlydomos. Lydkrosnėje išlydyta medžiaga tiekiama
į plaušinimo įrenginius, kuriuose susidaro plaušeliai.
Šiame etape taip pat pridedama rišiklio, dėl kurio
susiformuoja pluoštas. Šis „šlapias“ akmens vatos
kilimas (su nesukietėjusiu rišikliu) patenka į kietinimo
krosnį, kurioje susipolimerizuoja rišiklis. Iš kietinimo
kameros išimti produktai atvėsinami, o po to seka keletas
pjaustymo etapų, kurių metu, prieš atliekant pakavimą,
gaminiui suteikiami galutiniai matmenys.
Lydymo ir kietinimo procesų metu susidariusiam
užterštam orui valyti naudojami papildomi įrenginiai ir
filtrai (pagaminti iš akmens vatos). Atraižos ir akmens
vatos filtrai perdirbami ir grąžinami atgal į gamybą.
Surinkti duomenys atspindi 4-iose skirtingose
„ROCKWOOL®“ gamyklose gaminamos akmens vatos
savybes. Visose „ROCKWOOL®“ gamyklose akmens
vatos gaminiai gaminami pagal tą pačią technologiją ir
taikant tuos pačius gamybos procesus.

Paskirstymas
Lydant žaliavas, be akmens vatos susidaro ir geležies
rūda, kuri parduodama. Geležis laikoma šalutiniu
produktu. Kaip pašalinis produktas, geležis paskirstoma
pagal ekonominę vertę. Tai atitinka standartą EN 15804.
Duomenų kokybė ir prielaidos
Duomenų kokybė vertinama kaip gera ir tinkama.
Duomenys visose 4-iose gamyklose buvo kaupiami
nuosekliai ir paremti finansine 2014 m. informacija.
Pakoreguotos būvio ciklo inventoriaus (angl. Life-Cycle
Inventor – LCI) vertės paimtos iš Aplinkos analizės ir
stebėsenos (angl. Data for Environmental Analysis and
Management – DEAM), „Plastics Europe“ ir „ecoinvent“
duomenų bazių. Kiekvienoje gamykloje buvo taikoma
konkrečioje šalyje naudojama energinė sistema.
Rezultatai kiekvienoje gamykloje yra svertiniai, pagrįsti
produktų, tiektų į Čekijos rinką 2014 m., kiekiu pagal
akmens vatos svorį.
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Būvio ciklo vertinimas: rezultatai
Apribojimai
BCV naudoti konservatyvūs sprendimai, kaip aprašyta „ROCKWOOL®“ grupės BCV taisyklėse. Todėl rezultatai gali būti
laikomi konservatyviais arba „blogiausiojo atvejo scenarijumi“.
Dėl vidurkio galutiniai rezultatai gali skirtis 10–20 %, priklausomai nuo rodiklio.
Sistemos ribų aprašymas
(x – įtraukta, MNĮ – modulis neįvertintas)

X

x

MNĮ MNĮ

B2

B3

C1

C2

C3

C4

D

MNĮ MNĮ MNĮ

MNĮ

MNĮ

MNĮ

MNĮ

MNĮ

MNĮ

MNĮ

MNĮ

MNĮ

Šalinimas

Keitimas

Pakartotinio
naudojimo,
atkūrimo ir
perdirbimo
galimybė

B7

Atliekų tvarkymas

B6

Transportavimas

B5

Atnaujinimas

B4

Remontas

Priežiūra

Naudojimas
B1

Išmontavimas
griovimas

x

A5

Nauda ir
apkrova už
sistemos ribų

Funkcinis vandens
naudojimas

A3 A4

Eksploatavimo pabaigos
etapas
Funkcinis energijos
naudojimas

A1 A2

Surinkimas

Gamyba

Transportavimas

Žaliavos

Transportavimas

Statybos
montavimo Naudojimo etapas
etapas

Gamybos
etapas

„ROCKWOOL®“ akmens vatos pastatų šiluminės izoliacijos gaminys
1 m2 akmens vatos šiluminės izoliacijos gaminio, kurio šiluminė varža RD = 1 m2
K/W (storis 39 mm, tankis 28 kg/m3)

Poveikis aplinkai
Rodiklis

Vienetai

A1-3

Įtaka pasauliniam klimato atšilimui

kg CO2 ekv.

1,5E+00

A4

A5

C2

C4

Išmetamųjų dujų sukeliamo pasaulinio klimato atšilimo potencialas yra apskaičiuojamas pagal bendrą įtaką pasauliniam
klimato atšilimui, kylančiam dėl dujų vieneto, atitinkančio santykinį anglies dioksido dujų vienetą (vertė 1), išmetimo į
aplinką.

Ozo sluoksnio ardymas

kg CFC11 ekv.

2,2E-08

Stratosferos ozono sluoksniui, saugančiam žemę nuo gyvybei pavojingos ultravioletinės spinduliuotės, tenkantis
ardomasis poveikis. Šis ozono sluoksnio ardymas sukeliamas skylant tam tikriems chloro ir (arba) bromo junginiams
(chloro ir fluoro anglies junginiams arba halogenams), kurie pasiekę stratosferą suyra ir katalitiškai ardo ozono molekules.

Aplinkos rūgštinimas

kg SO2 ekv.

9,7E-03

Rūgšties nuosėdos turi neigiamą poveikį natūralioms ekosistemoms ir žmogaus sukurtai aplinkai, taip pat ir pastatams.
Pagrindinis rūgštinių medžiagų emisijos šaltinis yra žemės ūkio ir iškasamojo kuro degimo procesas, naudojamas elektros
energijai gaminti, šildymui ir transporte.

Eutrofikacija

kg PO43- ekv.

1,4E-03

Perteklinis vandens ir žemės paviršiaus įsotinimas maisto medžiagomis ir kitas susijęs biologinis neigiamas poveikis

Fotocheminis ozono sudarymas

kg eteno ekv.

2,2E-03

Saulės šviesos energijos sukeliamos cheminės reakcijos. Azoto oksidų reakcijos su angliavandeniliais (saulės šviesoje),
kurių metu susidaro ozonas, yra fotocheminės reakcijos pavyzdys.

Abiotinių išteklių eikvojimas –
elementai

kg Sb ekv.

2,0E-07

Abiotinių išteklių eikvojimas –
iškastinis kuras

MJ

2,3E+01

Neatsinaujinančių resursų naudojimas, mažinantis jų likučius ateinančioms kartoms.

D
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Išteklių sąnaudos
Rodiklis

Vienetai

Atsinaujinančios pirminės energijos
sąnaudos, išskyrus kaip žaliavą
naudojamus atsinaujinančios pirminės
energijos išteklius

MJ

1,7E+00

Kaip žaliava naudojamų atsinaujinančios
pirminės energijos išteklių sąnaudos

MJ

4,2E-01

Bendros atsinaujinančios pirminės
energijos išteklių sąnaudos

MJ

2,2E+00

Neatsinaujinančios priminės energijos
sąnaudos, išskyrus kaip žaliavą
naudojamus neatsinaujinančios pirminės
energijos išteklius

MJ

1,4E+01

Kaip žaliava naudojamų neatsinaujinančios
MJ
pirminės energijos išteklių sąnaudos

3,5E+00

Bendros neatsinaujinančios pirminės
energijos išteklių sąnaudos

MJ

1,8E+01

Antrinių žaliavų sąnaudos

kg

2,0E-01

Atsinaujinančio antrinio kuro sąnaudos

MJ

-*

Neatsinaujinančio antrinio kuro sąnaudos

MJ

-*

Gėlo vandens sąnaudos

m

2,4E-03

3

A1-3

A4

A5

C2

C4

D

* Modulyje A3 nenaudojamas joks atsinaujinantis ir neatsinaujinantis antrinis kuras. Antrinio kuro įtaka pagrindiniams
skaičiavimams yra labai maža, todėl į jį neatsižvelgta.

Atliekų kategorijos
Parametras

Vienetai

A1-3

Išmetamos pavojingos atliekos

kg

1,5E-04*

Išmetamos nepavojingos atliekos

kg

6,8E-03*

Išmetamos radioaktyvios atliekos

kg

3,0E-08**

A4

A5

C2

C4

D

* Į šiuos pavojingų ir nepavojingų atliekų kiekius įtrauktos visos „ROCKWOOL“ gamyklų atliekos (A3) prieš jas sutvarkant
trečiosioms šalims, tačiau neįtrauktos atliekos iš žaliavų tiekėjų (A1 ir A2).
** „ROCKWOOL“ gamykloje (A3) radioaktyvios atliekos nesusidaro, tačiau gali būti mažų jų kiekių, susijusių su antriniais
LCI duomenimis, naudojamais tiekimo grandinėje (A1 ir A2), į kuriuos čia yra atsižvelgta.
Išeigos srautai

Išeigos srautai
Parametras

Vienetai

A1-3

Komponentai pakartotiniam naudojimui

kg

3,4E-02*

Perdirbamos medžiagos

kg

4,3E-03*

Medžiagos energijai atkurti

kg

9,8E-04*

Eksportuojama energija

MJ

nėra

A4

A5

C2

C4

D

* Čia pateiktus komponentų (pakartotiniam naudojimui, perdirbamų medžiagų ir medžiagų energijai atkurti) kiekius
sudaro visi tokių medžiagų kiekiai iš „ROCKWOOL“ gamyklos (A3) prieš juos pradedant naudoti trečiosioms šalims,
tačiau neįtraukiant tokių medžiagų kiekių iš žaliavų tiekėjų (A1 ir A2).
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Kita informacija
Pavojingos medžiagos

Prieš plaudamiesi rankas,
pirmiausia jas perliekite
šaltu vandeniu

Atliekas šalinti pagal
vietos reglamentus

Darbo vietą
valyti siurbliu

Dirbdami darbus virš
galvos lygio, dėvėkite
apsauginius akinius

„ROCKWOOL®“ akmens vatoje nėra pavojingų
medžiagų, įtrauktų į labai didelį susirūpinimą keliančių
cheminių medžiagų sąrašą.
Pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
(REACH) „ROCKWOOL®“ gaminami mineralinės vatos
pluoštai klasifikuojami kaip nepavojingi. „ROCKWOOL®“
pluoštai registruoti REACH pagal šį apibrėžimą:
„dirbtiniai atsitiktinės orientacijos stiklo (silikato) pluoštai,
kuriuose šarminių ir šarminių žemės metalų oksidų
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) kiekis didesnis kaip 18
proc. masės, ir atitinkantys vieną Q pastaboje nurodytų
sąlygų.“
Europoje pagaminti „ROCKWOOL®“ produktai atitinka
Q pastabos reikalavimus (žr. Q pastabą „Q Note“). Tai
patvirtino nepriklausoma sertifikavimo įstaiga Europos
mineralinės vatos gaminių sertifikavimo tarnyba
(EUCEB). Daugiau informacijos apie EUCEB galima
rasti internete adresu www.euceb.org.
2001 m. spalio mėn. Pasaulio sveikatos organizacijos
Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (angl. The International
Agency for Research on Cancer – IARC) peržiūrėjo
mineralinės vatos pluošto klasifikacijas ir jas priskyrė 3
grupei – „neklasifikuojamas kaip kancerogeniškas“.
Oras patalpoje
„ROCKWOOL “ akmens vatos gaminiai atitinka
nacionalinius ES reikalavimus dėl emisijos poveikio
patalpų
mikroklimatui.
„ROCKWOOL®“
akmens
vatos gaminiai pasižymi mažu poveikiu pastatuose
susidarančiai emisijai. Salthammer et al. (2010)
konstatavo: „mineralinė vata formaldehido kiekiui name
jokios įtakos neturi“.
®

Saugaus montavimo instrukcijos
Dėl gerai žinomo šiurkštaus pluošto mechaninio
poveikio, mineralinės vatos gaminiai gali sukelti laikiną
odos dirginimą. Mineralinės vatos pluoštas negali sukelti
cheminės ar alerginės reakcijos.
Siekiant sumažinti šiurkštaus pluošto mechaninį poveikį
ir išvengti nepageidaujamo mineralinės vatos dulkių
poveikio, ant visų mineralinės vatos gaminių pakuočių
pateikiama informacija apie gerąją naudojimo praktiką:
piktogramos ir (arba) informacinis tekstas (žr. šiame
puslapyje esančias piktogramas). Lapus su saugaus
naudojimo instrukcijomis galima rasti čia: www.rockwool.
lt, www.rockwool.lv ir www.rockwool.ee.
Pridenkite atviras
kūno vietas. Dirbdami
nevėdinamoje patalpoje,
dėvėkite vienkartinę
veido kaukę.

Jei įmanoma,
vėdinkite darbo
patalpą.
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Patikra
Šios EPD patikros procesas pagrįstas EN ISO 14025
standarto 8 punktu ir ISO 21930 standarto 9 punktu.
Atlikus patikrą, ši EPD galioja 5 metus. Jei pateikti
duomenys reikšmingai nepasikeitė, po 5 metų EPD
duomenų perskaičiuoti nereikia.
Vertinimą pagal STATYBOS TECHNIKOS INSTITUTO (ITB) taisykles, kurios parengtos pagal standartus CEN TC
350 ir EN15804, PCR ITB, ir „ECO PLATFORM“, parengė „ROCKWOOL® International A/S“, Hovedgaden 584.
Patikra atitinka standartą ISO 14025 § 8.3.1.
Vidinė

x

Išorinė

Patikra atitinka Patikros formą pagal „ECO PLATFORM“ reikalavimus: Dr. Halina Prejzner
Duomenų patikra, apimanti modulius A1-A3:
Dr. Michał Piasecki, m.piasecki@itb.pl, Dominik Bekierski, d.bekierski@itb.pl
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