Gyproc levererar lösningar
För en hållbar livsmiljö

Hållbar miljö är vår framtid
Framtiden börjar nu!

Byggnader har stor inverkan på miljön, både
under byggnationen och när de används
och bidrar markant till de miljöproblem
vi ställs inför. Därför blir det allt viktigare
att bygga med hållbara metoder. SaintGobain Gyproc har utvecklat ett hållbart
arbetssätt som hjälper våra partners inom
byggindustrin (arkitekter, entreprenörer
och installationsfirmor, för att nämna några
exempel) att leverera innovativa lösningar
och tjänster till sina kunder.

Claude-Alain Tardy
Direktör, Gyproc Activity
i Saint-Gobain
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Vi har åtagit oss att minska den påverkan våra produkter och system har på miljön. Detta uppnår vi på
flera olika sätt:
•

Vi finns på många ställen. Vår tillverkning sker så
nära de stora byggarbetsplatserna som möjligt, för
att alltid kunna ge snabbt gensvar.

•

Våra produkter bidrar till att ge trivsel, säkerhet
och hälsa till alla som vistas i och använder byggnaderna.

•

När ett byggprojekt är avslutat återvinner vi gipsavfallet från byggarbetsplatsen.

•

Våra produkters miljöpåverkan övervakas noga under produktionen. Detta ställer krav på transparens
och ständig tillämpning av allmänt accepterade
tekniker för skattning av livscykeln (LCA; Life Cycle
Assessment) för att ta fram meningsfulla data som
våra kunder kan jämföra för att säkerställa optimal
hantering enligt LEED eller BREEAM.

Saint-Gobain värnar om framtiden genom att införa en
kraftfull strategi som säkerställer att nya produkters
miljöpåverkan beaktas redan i början av innovationsprocessen. Genom att använda denna filosofi och metodik kommer vi att alltmer leverera produkter, system
och tjänster som utvecklats för att förbättra miljön
och öka trivsel och säkerhet för våra installatörer och
slutanvändare. Jag hoppas att du som läser detta uppskattar vidden av vårt engagemang och vårt helhjärtade engagemang för att det ska fungera i praktiken;
inte enbart i teorin.

Kvalitet på inomhusluften: Våra produkter
innehåller en mycket låg andel VOC.
Till exempel innehåller Gyptone takskivor
Activ’Air som varaktigt tar bort 70% av VOC*
i luften.

Ljudisolering: En 100 mm tjock systemvägg av
gips kan nå upp till Rw 50 dB ljudisolering.

Akustik: Våra lösningar kan också anpassas för
att förbättra ljudabsorberingen i ett givet
utrymme för att förbättra talförståelsen.

Stabilitet: Våra lösningar kan specialanpassas för
att användas under förhållanden som är utsatta
för mekaniska i byggnaden. De ger stabilitet åt
statiskt belastade väggar och lämpar sig också
för golvkomponenter.

Stöttåligt: Våra lösningar kan anpassas för att ge
högsta tänkbara stötskydd i områden där många
människor är i rörelse, som sjukhus och skolor De
skyddar väggarna från skador under hela
byggnadens livslängd.

Brandsäkert: Lättbyggnadssystem för väggar
och tak, kan med hjälp av olika typer av
gipsbaserade skivor, anpassas för att säkerställa
gällande brandkrav.

Energieffektivt: Våra lösningar bidrar till att
uppfylla normerna när det gäller luftisolering och
byggnadens värmeegenskaper och därmed bidra
till att minska energianvändningen.

Lätt skötsel och underhåll: Om gipsskivan utsatts
för större eller mindre skador är det lätt att
reparera systemet med våra gipsprodukter och
alltid med utmärkt ytfinish.

Fuktresistens: Vi tillverkar skivor som motverkar
fukt och mögel i bad- och duschrum i bostäder,
samt i simhallar och garage etc. Skivorna är
testade och dokumenterat resistenta mot
mikrobiologiska angrepp.
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Gipsens goda egenskaper
Gips har många goda
miljöegenskaper:
Långsiktigt hållbart
material
Brandsäkert
Innehåller inga farliga
ämnen, dvs. inga gifter
Kan återvinnas i det
oändliga

Gips, det mest moderna av de
gamla materialen
Gips är ett naturligt material, ett mineral som utvinns ur marken. Det har
använts som byggmaterial i över femtusen år och visat sig vara mycket
hållbar och samtidigt lätt och säkert att använda.
De gamla egyptierna använde kalksten för att bygga Cheops-pyramiden.
Morerna använde gips för sina dekorativa stuckaturer i Alhambra.
Gips är ett ekologiskt hållbart material, eftersom det kan återvinnas och
återanvändas ett oändligt antal gånger. När vatten tas bort från kalksten
genom torkning framställs ett gipspulver, kalciumsulfat. Genom att tillsätta vatten återskapas kalkstenen.
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Gips

ÅTERVINNINGSBAR

Gipspulver

Beskrivning av tillverkningen av gipsskivor
i olika steg
Gipspulvret blandas främst med vatten
och stärkelse för att bilda en gipssslurry
(slam) som läggs mellan två lager papper.
Det behövs inget lim, eftersom stärkelsen
fungerar som bindemedel mellan de båda
materialen.
0

Efter att gipsslurryn satt sig är det
möjligt att förskära gipsskivorna
innan de går in i torken.
2

1

Gips (naturligt eller
återvunnet material)
krossas och avfuktas
vid ca 160° när gipspulvret framställs.

0

Den kartong som
används vid tillverkning av
gipsskivorna är
mellan 97–100%
återvunnet.
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4

Gipsskivorna torkas
i 90 – 300°C för att
överskottsvatten ska
förångas och skivorna
bli starka.
Slutligen kapas gipsskivorna till rätt storlek, transporteras till
lager och vidare ut till
kunden.
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Miljöstrategi
Vi på Gyproc är stolta över att bidra till en
ekologiskt hållbar miljö
Vi har arbetat med kalk och gipsskivor i många år och
strävar efter att behålla vår starka ställning med våra
innovativa och hållbara varor och tjänster. Hållbarhet
är en av Gyprocs nyckelvärderingar. Det är vår långsiktiga vision att leverera produkter som är goda för
människor och miljö.

Transparens kan göra skillnad
Vår strategi bygger på transparens och öppenhet. Vi
tar fram noggranna data om våra produkters miljöpåverkan. Därmed ger vi våra kunder möjligheten att
bilda sig en uppfattning och fatta välgrundade beslut.
Vi presenterar miljöfakta i våra externt granskade
miljödeklarationer för produkter och vår rapport om
hållbar utveckling.

Vårt mål: Alltid föregå med gott exempel
Att föregå med gott exempel är en viktig del i vår roll
som marknadsledande på gipsprodukter. Vi strävar
efter att alltid göra vårt bästa: öka andelen återvunnet
material i våra lösningar, finna alternativa transportmetoder för att minska våra utsläpp av CO2, föreslå
återvinningstjänster på byggarbetsplatserna.

Byggnader har stor miljöpåverkan

12%

AV ALL
VATTENFÖRBRUKNING

40%

AV ALL
ENERGIFÖRBRUKNING

CO 2
30%

UTSLÄPPET AV
VÄXTHUSGASER

40%

AV SOLIDA SOPOR
OCH AVFALL

Internationell datakälla: UNEP SBCI 2011
Vi anser att det är vårt ansvar att erbjuda innovativa produkter och lösningar som minskar miljöbelastningen. Vi tror på att detta är möjligt med
hjälp av våra miljövänliga produkter.
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Eco-innovationer är framtiden
Eco-innovationer är Gyproc Saint-Gobains
policy att utveckla innovativa produkter och
lösningar som bidrar till att minska miljöbelastningen från byggnader och infrastruktur över
hela livscykeln. Våra produkter och lösningar
bidrar till att minska användningen av naturtillgångar (framför allt energi och vatten)
i byggnader och infrastruktur och/eller har
minskat den totala miljöbelastningen under
hela livscykeln.
•

12 000 – Våra 12 000 anställda över hela
världen är engagerade för att bygga en mer
hållbar miljö.

•

135 – Vi är ett integrerat företag med 75
kalkbrott och 135 tillverkningsplatser.

•

53 – Saint-Gobain Gyproc finns i 53 länder,
på 5 kontinenter.

Vi är en global aktör men agerar också lokalt
i nästan varje land där företaget är representerat.
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Gipsskivor, ett hållbart
kretslopp
RÅVAROR S. 10

Vi på Saint-Gobain Gyproc anser att
kretsloppstänkandet, där vi ser materialets
hela livscykel, är en nyckelfaktor för miljön.

Gips är en naturtillgång som
bryts på ett hållbart sätt i kalkbrott och ett återvunnet överskottsmaterial från byggarbetsplatser.

Vi vill erbjuda produkter med hög kvalitet, som är lämpade för sitt användningsområde från råvaruutvinning
till återvinning.

Gips är 100% återvinningsbart, i all oändlighet.

ÅTERVINNING S. 20

Lösningar som underlättar
demontering och återvinning.

NÄR-TIDEN-ÄR UTE S. 20
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TILLVERKNING S. 12
Gips framställs vid låga temperaturer, med låga utsläpp
och begränsad vattenanvändning.

LOGISTIK S. 14
Lokal produktion i de
flesta länder där vi
arbetar.

Kretslopp
för livet

INSTALLATION S. 16
Flexibla, lätta lösningar. Begränsat avfall på arbetsplatsen.

Trivsamma, effektiva och
hälsosamma byggnader.

BYGGNADENS LIVSLÄNGD S. 18
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Råvaror

– begränsa vår påverkan
Nyckeltillgångar
På Saint-Gobain Gyproc använder vi antingen naturligt
gips eller återvunnen gips från återvinningskedjan.
•

Det krävs inte mycket energi för att utvinna naturlig
gips. Dessutom återställs kalkbrotten kontinuerligt
för att bevara naturen och den biologiska mångfalden.

•

Vi arbetar också med den inverkan utvinningen
har på lokalsamhället och den lokala miljön. Detta
innefattar den synliga inverkan av arbetet, damm,
buller, ökad vägtrafik och annan påverkan på den
omgivande naturen.

•

Samtidigt utgör avsvavlingsprocessen en möjlighet att minska användningar av naturtillgångar och
minska utsläppen av svaveldioxid.

•

Återvunnen gips är ett sätt att bevara naturtillgångarna.

•

97–100% av det papper som används för att tillverka våra gipsskivor är återvunnet material.

Papperskällor
Genom ett nära samarbete med våra pappersleverantörer kan vi i Europa tillverka gipsskivor med 97,4%
– 100% återvunnet papper. I de fall vårt papper inte
kommer från återvinning säkerställer vi att det kommer från hållbart skötta skogar i Europa. FSC-etiketten
är ett sätt visa vårt åtagande.

Förrutom
naturligt gips
i våra skivor så
tillsätter vi returgips. Detta returgips kommer från
både byggarbetsplatser och återvinningstationer. Innan
returgipset tillsätts
så genomgår det en
rengöringsprocess
och en noggrann
kvalitetskontroll
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"Vi har ett nära
samarbete med de
människor som bor
nära våra kalkbrott.
Under hela brytningens
livslängd gör vi vårt
yttersta för att undvika
bullerproblem och
nedsmutsning."

Bevara den biologiska
mångfalden
Kalkbrottet i Vaujours (Frankrike)
återställs kontinuerligt för att bevara den biologiska mångfalden.
Vi samarbetar med Ecosphere och
dess miljöexperter för att återställa
brotten under hela utvinningen.
Mer än 200 hektar har redan återställts runt brottet, mer än 130 000
träd har planterats och ett flertal
olika ekosystem har återskapats.

Lokalt agerande
Vårt agerande för miljön inskränker
sig inte till våra processer och produkter. Vi försöker också begränsa
vår påverkan på den lokala biologiska mångfalden i samarbete med
lokalbefolkningen. Ett exempel är
Tuyango Piedras Blancas (Argentina), där vi arbetar på ett projekt
för att återställa ett gammalt,
oanvänt kalkbrott och göra det till
en tillflyktsort för vilda djur (fåglar, däggdjur, alligatorer, fjärilar,
insekter). Det är ett lokalt projekt,
där elever från grundskola och
gymnasium deltar. Tillsammans
med oss har de sått inhemska fröer
på området och arbetar nu på att
skapa ett vivarium med inhemska
arter som de ska flytta ut i detta
område.
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Tillverkning

– hållbart producerade gipsskivor
Nyckeltillgångar
•

Det behövs bara lite energi för att framställa gipsskivor eftersom kalcinationen, processen som omvandlar kalksten till gips, och torkningen bara behöver låga temperaturer, 160°C respektive 300°C.

•

Den andra viktiga ingrediensen är vatten. Vi strävar
efter att öka andelen återanvänt vatten i vår process (regnvatten eller ånga).

•

Fast tillverkningen är energisnål och har låg halt
av utsläpp, har vi det trefaldiga målet att minska
vår energianvändning, utsläpp av CO2 och andelen
avfall med 6%. Vi stöder Saint-Gobains policy att
köpa grön elektricitet så långt det är möjligt och
kostnadseffektivt.

•

Vi har också en policy för ”noll procent deponi”. Vi
strävar efter att minska mängden avfall som går till
deponi och samtidigt minska andelen primära råvaror genom att direkt återvinna vårt avfall.

•

I enlighet med Saint-Gobains mål strävar vi efter
att öka vår andel av ISO 14001-certifierade arbetsplatser till mer än 90% fram till slutet av 2013*.

”Våra miljömål för 2025*” är:
• 0 miljöolyckor
• Minska C02-utsläppen från industriell
verksamhet, transport, infrasruktur,
och produkter och tjänster med 20%
• Minska mängden av konsumtionen
av icke-återvunna avfall och naturresurser med 50%
• Minska energiförbrukningen av
företagets verksamhet med 15%
• Öka antalet FoU-projekt och investeringar riktade mot en minskning
av miljöpåverkan från vår process
och lösningar
• Främja för hållbart byggande för att
spara energi och naturresurser men
samtidigt öka slutanvändarens
komfort och välbefinnande

* Baserat på 2010 års resultat

160°C
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Gips för
gipsskivor
tillverkas i högst
160°C, nästan
samma
temperatur som
när man bakar
en sockerkaka
hemma!

Undvik energislöseri
Vi använder energi för att kalcinera gipset för att
tillverka gipsskivor. Gyproc i Sverige har genomfört en
stor mängd åtgärder för att spara energi och minska
företagets miljöpåverkan. I samarbete med E.ON
tar man hand om överskottvärme från rökgaserna i
produktionen och återanvänder den som fjärrvärme
i Bålsta. Återvinning av värme sker också genom
recirkulering av vatten. När fabrikens kompressorer
kyls ner med kallt sjövatten från Mälaren blir detta
uppvärmt. Det uppvärmda vattnet användes sedan i
gipsskivtillverkningen. Gyproc har på så sätt minskat
såväl vatten- som energiförbrukning.

Cirkulär ekonomi
Samarbetet mellan CertainTeed’s
L’Anse-fabrik (USA) och Warden
Electric utgör ett perfekt exempel på hållbar resurshantering.
Warden Electric köpte ett kraftverk och byggde om det från att
drivas med kol, olja och naturgas
till att i stället använda biomassa.
Överskottsånga som alstras på
kraftverket förs vidare till Certain
Teed-anläggningen för användning
i deras produktion och ersätter
därmed den naturgas som tidigare
användes för att torka produkterna. Dessutom lämnar Certain
Teed brännbart avfall från träpallar
som använts i deras produktion till
kraftverket som komplement till
den gröna biomassan.

Skörda regnvatten
Vatten är en av de tillgångar vi använder och släpper ut mest under
tillverkningen. För att använda vattentillgångarna så klokt som möjligt har vi infört system för att återanvända vatten från vår tillverkning
(genom avfuktning och torkning)
samt regnvatten. Ett exempel: Gyproc Wada-anläggningen (Indien)
skördar regnvatten (särskilt under
regntiden) och använder det för
att utöka de knappa vattentillgångarna i anläggningen.
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Logistik

– minska CO2-utsläpp från transporter
Nyckeltillgångar
•

Många projekt har redan implementerats för att
optimera vår logistik och minimera de transportrelaterade koldioxidutsläppen.

•

Vi optimerar lastningen och undviker därigenom
att lastbilar lämnar våra anläggningar utan att lastutrymmet utnyttjats till fullo.

•

Vi tar fram nya transportmetoder för våra råvaror
och färdiga produkter när detta är möjligt. Båttransporter har till exempel mindre miljöpåverkan
än vägtransporter. Elektriska transportband från
kalkbrottet till tillverkningsanläggningen gör det
möjligt för oss att minska lastbilsanvändningen
varje år!

•

Vi använder lokala tillverkningsanläggningar för att
säkerställa att materialet tillverkas så nära slutanvändaren som möjligt.

•

I våra logistikcentra arbetar vi tillsammans med
transportföretag för att utveckla bättre transporter
(utbildning i eco-driving, naturgasgas).

24 000
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Lastbilstransporter
reduceras tack
vare installeringen
av ett elektriskt
transportband
mellan brottet och
anläggningen i
Vaujours
(Frankrike)!

"Vi placerar våra
tillverkningsanläggningar
nära kalkbrotten för att
minska transporterna. Vi
arbetar med lokala partners
för att minska avstånden för
att transportera de färdiga
produkterna till installatörer
och byggarbetsplatser."

Lifttransporter
I Rigips, Österrike, fraktas inte
gipsen på lastbilar de 8,4 km från
brottet till tillverkningsanläggningen. Den lastas i liftvagnar vilken
innebär en besparing på 23 000
lastbilar, vilket i sin tur leder till att
koldioxidutsläppen minskar med
235 ton per år.

Båttransporter
Leveranser till Gyproc Nederländerna skeppas från anläggningen
i Kallo (Belgien) till Amsterdam
(Nederländerna) på fartyg.
I december 2012, ersatte leveransen av 90,000 m2 gipsskivor
35 lastbilar, en reduktion av koldioxidutsläppen med 35% jämfört
med vägtransporter.
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Installation

– underlätta användning och
minska avfall

Design för att minska avfall
Under designskedet arbetar Gyprocs specifikationsteam tillsammans med arkitekter och konsulter
för att minimera avfallet. De samarbetar när det gäller placering av
dörrar, fönster etc. för att ta fram
lösningar med rätt dimensioner för
att passa byggnadens layout. Tack
vare detta samarbete begränsas
avfallet.
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Nyckeltillgångar

Byggnadsmarknaden
utvecklas mycket snabbt när
det gäller miljölösningar.
Saint-Gobain Gyproc erbjuder
sina kunder utbildningar så de
ständigt kan vara uppdaterade i nya bestämmelser
och teknologier.

•

Saint-Gobain Gyproc arbetar
direkt med installatörer för att
utbilda dem och säkerställa
att våra lösningar installeras i
bästa skick. Det finns ett globalt
behov av utbildad arbetskraft,
som är skickliga på hållbara produkter och teknologier. Vi kan
tillhandahålla dessa utbildningar
världen över.

•

Gyproc eftersträvar hela tiden
att ta fram innovativa lösningar
för att underlätta arbetet för
montörerna. Med Gyproc ErgoLite blir lyften 25% lättare än
med en traditionell gipsskiva. En
lättare skiva minskar också CO2utsläppen vid transporter.

•

Mängden byggavfall som går till
deponi minimeras genom att vi
levererar måttbeställda skivor.
Detta minskar avfall, uppsamling, transporter och återvinning
av överskottsmaterial.

3-i-1

Gyproc i Sverige
utbildar och
certifierar entreprenörer
och montörer för att
säkerställa byggnadens
funktion d.v.s så att
kraven på ljud, brand,
fukt-säkerhet och
stabilitet uppnås.
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Byggnadens livstid

– förbättra trivsel, säkerhet och
hälsa för användaren
Nyckeltillgångar
Under hela byggnadens livslängd bidrar våra lösningar
till trivsel, säkerhet och hälsa för de personer som bor
och vistas i byggnaden.
•

Trivseln i en byggnad kan kopplas till ett antal fördelar som våra lösningar kan ge:
– Trivsam akustik: bättre ljudisolering mellan utrymmen och förbättra ljudabsorbering inne i rummen
– Trivsam värme: god isolering, mindre drag
– Trivsam luftfuktighet
– Flexibilitet: lätt att installera, lätt att anpassa
efter olika höjder och tjocklekar, lätt att ta bort vid
behov
– Lätt skötsel/underhåll.

•

Trivsamt utseende: taklösningar och väggar som är
tilltalande för ögat.

•

Brandsäkerhet är inbyggd i våra produkter. Vi
erbjuder lösningar som ger ett mycket högt brandskydd – i upp till 120 minuter.

•

Vi vill också framhålla att våra produkter inte
försämrar luftkvaliteten inne i byggnaderna utan
tvärtom kan bidra till att förbättra inomhusluften
genom vår Aciv’Air-teknologi som gör att våra
gipsskivor kan fånga upp och ta bort de VOC (lättflyktiga organiska föreningar) som finns i luften.

Fördelar med Gyprocs lösningar

Kvalitet på inomhusluften: Våra produkter
innehåller en mycket låg andel VOC.
Till exempel innehåller Gyptone takskivor
Activ’Air som varaktigt tar bort 70% av
VOC* i luften.

Ljudisolering: En 100 mm tjock systemvägg av
gips kan nå upp till Rw 50 dB ljudisolering.

Akustik: Våra lösningar kan också anpassas för
att förbättra ljudabsorberingen i ett givet
utrymme för att förbättra talförståelsen.
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Människor i Norden
tillbringar 90% av sin
tid inomhus. Därför
är det viktigt för oss
att våra lösningar
garanterar en
hälsosam miljö och
bidrar till att förbättra inomhusluften med vår
Activ'Air-teknologi.

Stabilitet: Våra lösningar kan specialanpassas för
att användas under förhållanden som är utsatta
för mekaniska i byggnaden. De ger stabilitet åt
statiskt belastade väggar och lämpar sig också
för golvkomponenter.

Stöttåligt: Våra lösningar kan anpassas för att ge
högsta tänkbara stötskydd i områden där många
människor är i rörelse, som sjukhus och skolor De
skyddar väggarna från skador under hela
byggnadens livslängd.

Brandsäkert: Lättbyggnadssystem för väggar
och tak, kan med hjälp av olika typer av gipsbaserade skivor, anpassas för att säkerställa gällande
brandkrav.

Energieffektivt: Våra lösningar bidrar till att
uppfylla normerna när det gäller luftisolering och
byggnadens värmeegenskaper och därmed bidra
till att minska energianvändningen.

Lätt skötsel och underhåll: Om gipsskivan utsatts
för större eller mindre skador är det lätt att
reparera systemet med våra gipsprodukter och
alltid med utmärkt ytfinish.

Fuktresistens: Vi tillverkar skivor som motverkar
fukt och mögel i bad- och duschrum i bostäder,
samt i simhallar och garage etc. Skivorna är
testade och dokumenterat resistenta mot
mikrobiologiska angrepp.
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Färdiganvända produkter
och återvinning
– undvik deponi och ge det gipsbaserade avfallet nytt liv
Nyckeltillgångar
Vi erbjuder våra entreprenörer återvinningstjänster
för att undvika att gipsavfall lämnas till deponi från
byggarbetsplatser.
•

Återvinningstjänster varierar från land till land och
kan skilja sig åt mellan olika projekt, men i grunden
följs nedanstående steg
– Först tillhandahåller vi eller våra entreprenörer
säckar eller containrar på arbetsplatserna
– När de har fyllts med avfall sker insamlingen och
resterna sorteras för återvinning
– Därefter skickas bitar av gipsskivor till återvinningsenheter för att ta fram ett återvunnet gipspulver
– Slutligen återanvänds gipspulvret som råvara vid
tillverkning av nya gipsskivor.

•

Tack vare dessa tjänster kan våra entreprenörer
uppfylla de lokala kraven, som blir allt striktare, och
samtidigt leva upp till kraven för eco-byggnad.

Upp till 25% återvunnet material

Återvinningstjänster nära de lokala behoven

Vi strävar efter att öka innehållet av återvunnet material för att spara på naturtillgångarna. Våra gipsskivor
använder nästan 100% återvunnet papper (se s. 10).
Andelen återvunnen gips beror på ett antal lokala
faktorer och varierar från 10 till 25%. För att öka denna
andel måste återvinningssektorn för byggmaterial utvecklas lokalt. Därför erbjuder vi mer och mer återvinningstjänster.

Återvinningstjänster finns i Belgien, Danmark, Finland,
Frankrike, Förenade Arabemiraten (i pilotskedet) Italien, Malaysia, Nederländerna, Nordamerika, Polen
(i pilotskedet), Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Österrike.

25%
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Ca 25%
återvunnet gips
används vid vår
produktionsanläggning
i Bålsta

"Vi erbjuder olika
återvinningslösningar till
projekt av olika storlek.
Vi tillhandahåller säckar, eller
containrar som motsvarar
entreprenörernas specifika
krav."

Deponi är förknippat med både
kostnader och miljöpåverkan.
Därför bör man välja byggmaterial
som kan återvinnas fullt ut.
Saint-Gobain Gyproc har ett etablerat, effektivt insamlings- och
återvinningssystem för gipsskivor
och spill från byggarbetsplatser.
En viktig sidovinst är att för varje
fem ton återanvänt gipsavfall minskar CO2-utsläppen med 1 ton.
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Minska vår miljöpåverkan

Ett kraftfullt verktyg för att avgöra våra
produkters miljöpåverkan
Förväntningarna ökar på aktörerna inom byggsektorn
när det gäller att förstå byggprodukternas påverkan
på miljön. Inom Saint-Gobain Gyproc tror vi starkt på
vårt Life Cycle Assessment-verktyg. Enligt vår mening är LCA det mest pålitliga verktyg som finns för
att avgöra miljövänligheten hos olika byggprodukter
och gör det möjligt för företag att lämna trovärdiga,
faktabaserade upplysningar om produkterna till sina
kunder. LCA är också ett kraftfullt verktyg för att
förbättra våra produkters miljöegenskaper. Därför har
Saint-Gobain Gyproc beslutat att främja användningen
av LCA inom byggnadsindustrin och aktivt informera
om våra produkters LCA-resultat.

Vad är en EPD?
En EPD miljödeklaration (Environmental Product Declaration) är ett oberoende verifierat och registrerat
dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i olika stadier.

Vår ”EPD-verifierad” policy
När produktens miljödeklaration, EPD, granskats av
en oberoende tredje part är den verifierad. Detta
förfaringssätt garanterar kvaliteten och pålitligheten
hos resultaten. Därför har vi på Saint-Gobain Gyproc
åtagit oss att alltid låta verifiera våra EPD. Dessa EPD
kan lätt identifieras tack vare våra ”EPD-verifierad”symboler.

120
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För närvarande
har vi cirka 120
EPD på våra
produkter inom
Saint-Gobain
Gyproc.

Varför eco-innovationer?

Miljö, kvalitet och säkerhet

Tack vare LCA-resultaten kan vi identifiera förbättringsmöjligheter i alla stadier av våra produkters
livscykel. Nästa steg är att minska och i så långt det
går minimera produkternas miljöpåverkan. Ett steg på
vägen i denna process är vår ”Eco-innovation-policy”
som hjälper oss utveckla innovativa produkter och
lösningar som:

Hos Saint-Gobain Gyproc arbetar vi, förutom med
EPD:er, internt i verksamheten för att säkerställa en
hög nivå på miljö-, kvalitet- och säkerhet inom alla
områden. Våra medarbetare får utbildning i säkerhet
och kunskap om hur man kan minska miljöpåverkan.
Vår produktion i Bålsta är certiferat enligt ISO 9001,
14001, 50001 och OHSAS 18001. På www.gyproc.se
finns all dokumentation.

• Bidrar till att minska den operationella användningen
av resurser i byggnader och infrastruktur och/eller
• Har lägre miljöpåverkan under sin livscykel.
Vårt förhållningssätt är brett och innefattar alla relevanta funktioner inom företaget.
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När du väljer Gyproc, väljer du också en hållbar lösning
Hos Gyproc har vi under flera år arbetat intensivt med
att skapa produkter och metoder som inte bara uppfyller
marknadens och bygglagstiftningens krav, men också
för framtida utmaningar när det gäller resursanvändning,
klimat och hållbarhet.
Naturens egna material
Våra produkter är baserade på gips, ett naturligt
förekommande material på jorden. Gips innehåller inga
miljöfarliga eller giftiga ämnen. Dessa egenskaper är en
viktig utgångspunkt för ett hållbart byggmaterial.
På www.gyproc.se kan du läsa mer om vårt arbete på
detta område.
Gyproc SystemSäkring
Gyproc SystemSäkring är din säkerhet för att på ett
optimalt sätt genomföra projekt med gipsbaserade
lösningar för lättbyggnadsteknik. Med Gyproc
SystemSäkring kan du känna dig säker på att alla
system är testade dels av certifierade institut, dels i
praktiken ute på byggarbetsplatser. Självklart lever
alla system och produkter upp till gällande regelverk. I
Gyproc SystemSäkring ingår även teknisk support och
rådgivning som garanterar ett optimalt avslutat projekt –
före, under och efter arbetet.
ISO och OHSAS
Gyproc har ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö-, och
energiledningssystem med rutiner och processer som är
certifierade av SP och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 och ISO 50001.
Återvinning
Gyproc gipsskivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc
har ett program för återvinning av returgips bland annat
genom återtagning av gipsspill från byggarbetsplatser
och återförsäljare.

Saint-Gobain Sweden AB
Gyproc, Box 153
746 24 Bålsta
Tel Order/Kundservice: 0171-41 54 60
order.gyprocse@saint-gobain.com
Tel Technical Sales & Support: 0171-41 54 80
teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com
www.gyproc.se
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https://www.facebook.com/gyprocsverige/
https://twitter.com/GyprocSverige
http://instagram.com/gyprocsverige
https://www.youtube.com/user/Gyprocse2011
https://www.linkedin.com/company/8624235

