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Debolonin ympäristöperiaatteet

Maailman vihrein vinyylilattia.
Saatavana myös punaisena, sinisenä,
keltaisena tai harmaana…
Ekologinen maailman uutuus Dessausta.
Debolon käyttää kaikissa vinyylilattioissaan vain luonnollisiin raakaaineisiin perustuvia pehmittimiä.

Kulutusta kestävä vinyylilattia
säilyttää arvonsa ja tarjoaa loputtomasti suunnitteluvaihtoehtoja.
Vinyylilattia on myös kestävä ja
pitkäikäinen investointi elämän ja
työn laatuun. Lisäksi sen ympäristöominaisuudet ovat loistavat –
kunhan se on peräisin Debolonin
kaltaiselta laadukkaalta valmistajalta. Laadunhallintajärjestelmämme on vuodesta 2011 lähtien
ollut ISO 14001 -sertifioitu. Nyt
tuotekehityksemme on lisännyt
Debolonin ympäristöperiaatteisiin
viidennen merkittävän kohdan:
Käytämme vuodesta 2012
lähtien ainoastaan luonnollisista
raaka-aineista valmistettuja
pehmittimiä.
Muutimme koko tuotantomme
1.1.2012 ensimmäisenä valmistajana
maailmassa. Emme käytä ftalaatteja,
ja käyttämämme pehmittimet
pohjautuvat täysin luonnollisiin
raaka-aineisiin. Tärkein ainesosa on
sitruunahappoesteri, jota ei saada
sitruunoista vaan saksalaisesta
sokerijuurikkaasta. Riippumattomat
testaajat ovat olleet innoissaan.

Kestävyys takaa myös pitkän käyttöiän ja vähentää jätteiden määrää.
Ja jos haluat jossain vaiheessa
vaihtaa Debolon-lattiasi uuteen,
muista, että kaikki tuotteemme
ovat täysin kierrätettäviä.
Vähennämme päästöjä.
Riippumattomat laitokset testaavat tuotteitamme säännöllisesti.
Testeissä mitatut päästöt jäivät
merkittävästi alle nykyisessä AgBB:n
ohjeistuksessa määritettyjen
lakisääteisten raja-arvojen. Tuotteillamme on Indoor Air Comfort
Gold -sisäilmaluokitus. Se yhdistää
kaikki matalapäästöisten tuotteiden
eurooppalaiset arviointijärjestelmät yhden laatumerkinnän alle ja
määrittää alhaisimman raja-arvon
kussakin luokassa. Merkinnän
saanut tuote täyttää kaikki haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC)
päästöjä koskevat eurooppalaiset
vaatimukset.
Käytämme vain laadukkaita
raaka-aineita, jotka hankitaan
mahdollisuuksien mukaan
paikallisilta tuottajilta.

Ostamme lähes kaikki raaka-aineemme
Saksasta. Vain 10 prosenttia hankitaan muista EU-maista. Materiaalien
alkuperä ja laatu ovat jäljitettävissä.
Näin voimme taata tuotteidemme
yhtenäisen korkean laadun. Myös
lyhyet kuljetukset vähentävät päästöjä. Ostostrategiamme parantaa
siten tuotteidemme ekologista
jalanjälkeä.
Yhtiöllämme on ISO 14001
-sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä, joten panostamme
ekologisten tuotteiden lisäksi
luonnonvaroja säästävään
tuotantoon.
Debolon on vähentänyt tuotannon
polttoaineenkulutusta 40 prosenttia.
Valmistuksessa syntyvä prosessilämpö
syötetään lämmitysjärjestelmään, ja
sillä kuumennetaan tuotantolaitoksen
käyttövesi. Poistoilman puhdistusjärjestelmä on vähentänyt tuotantolaitoksen hiilidioksidipäästöjä 20
prosenttia. Emme aio silti jäädä
laakereillemme lepäämään. Lisää
parannuksia on suunnitteilla...
*Committee for Health-related Evaluation of
Building Products

Kaikilla tuotteillamme on pitkä
elinkaari, ja ne ovat täysin
kierrätettäviä.
Debolonin debo XPS- ja debo XPM
-pintakäsittelyt ovat niin kutsuttuja
100-prosenttisia järjestelmiä. Ne
sitovat pinnoitteen lujasti alla olevan
läpikuultavan kulutuskerroksen
polymeereihin. Tämä paksu kerros
tarjoaa lattialle kestävän suojan.
Alustavaa hoitokäsittelyä ei tarvita,
mikä pienentää puhdistusaineiden
tarvetta ja vähentää siten
kunnossapitokustannuksia.

Päästömittaus 28 päivän kuluttua
µg/m³hin
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