
Sendviča paneļi  
ar PIR izolācijas 
pildījumu
Saskaņā ar EN 15804 un ISO 14025

Publikācijas datums: 28.04.2022.
Derīgs līdz: 02.04.2025.

Izstrādājumu vides deklarācija



2 Izstrādājumu vides deklarācija sendviča paneļiem ar PIR izolācijas pildījumu

Reģistrācijas numurs RTS EPD

Deklarācija Nr. RTS_50_20     

EcoPlatform atsauces numurs:

00001199

Laura Sariola
Komitejas sekretārs

Marku Hedmens (Markku Hedman)
RTS ģenerāldirektors



3Izstrādājumu vides deklarācija sendviča paneļiem ar PIR izolācijas pildījumu

Vispārīga informācija

Šajā izstrādājumu vides deklarācijā ir aprakstīta Oborņiku (Polija) rūpnīcā ražoto Ruukki sendviča paneļu ar PIR izolāci-
ju ietekme uz vidi. Produkta vides deklarācija (EPD) iekļauj sevī vairākus sendvičpaneļu veidus: SP2B, SP2D tipa un SP2E 
tipa sienu paneļus, tostarp Energy versijas ar E-PIRE, E-PIR, X-PIR vai F-PIR pildījumu, kas pieejami dažādos ražošanas 
veidos un biezumos.

Saskaņā ar piegādātāja paziņojumiem neviena no izstrādājuma sastāvdaļām nesatur vielas, uz kurām attiecas 
ierobežojums saskaņā ar REACH regulu vai kas ir iekļautas to kandidātvielu sarakstā, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC).

Deklarācija sagatavota saskaņā ar standartu EN 15804:2012+A1:2013 un ISO 14025, kā arī papildu prasībām, kas 
minētas RTS PCR (angļu valodas versija 14.06.2018.). Deklarācija ietver aprites cikla posmus „no šūpuļa līdz kapam” ar 
opcijām.

Būvniecības izstrādājumu vides deklarācijas var nebūt saderīgas, ja tās neatbilst EN 15804 un netiek apskatītas 
būvniecības kontekstā.

Deklarācijas īpašnieks

Ruukki Construction Oy,
Panuntie 11 00620 Helsinki.
www.ruukki.com
Jyrki Kesti,
jyrki.kesti@ruukki.com

Izstrādājums Sendviča paneļi ar tērauda apšuvumu un PIR izolācijas pildījumu

Izgatavotājs Ruukki Construction Oy, Panuntie 11 00620 Helsinki

Ražošanas vietas Oborņiki (Polija)

Izstrādājuma izmantošanas veidi Ārsienas un starpsienu konstrukcijas

Deklarētā vienība 1 m2 sendviča panelis

LCA veica

Karīna Lindeberga (Karin Lindeberg), Djego Penjaloza (Diego Peñaloza),  
Džozefīna Gunarsona (Josefin Gunnarsson)
IVL Zviedrijas Vides izpētes institūts (IVL Swedish Environmental Research Institute), 
Valhallavägen 81 00127 Stokholma, www.ivl.se

Pārbaudīja
Anastasija Sipari (Anastasia Sipari)
Bionova Oy, Hämeentie 7 A 00500 Helsinki, www.bionova.fi

Izstrādājuma kategorijas noteikumi RTS PCR (angļu valodas versija 14.6.2018.)

Programmas operators, izdevējs
Būvniecības informācijas fonds RTS, Malminkatu 16 A 00100 Helsinki.
http://epd.rts.fi

Pārbaudīts saskaņā ar EN 15804+A1 (izstrādājumu grupas noteikumi) prasībām
Neatkarīga deklarācijas pārbaude saskaņā ar EN ISO 14025:2010 

 Ārēja   Iekšēja

Trešās puses pārbaudītājs:

Anastasia Sipari / Bionova Oy
Pārbaudīts 02.04.2020.
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1. attēls. PIR paneļa piemērs ar poliizocianurāta izolācijas pildījumu. 

Izstrādājums
IZMANTOŠANA
Sendviča paneļi ir izdevīgi saliekamie elementi fasāžu, nodalītu konstrukciju, starpsienu, griestu un jumtu 
būvniecībai. Raksturīgākie izmantošanas veidi: rūpnieciskās un komerciālās ēkās, sporta objektos, noliktavās un 
elektrostacijās. Paneļus var izmantot pārtikas nozares ēku būvniecībā un augstas tīrības pakāpes telpās. Optimāls 
izolācijas pildījums ir izvēlēts, pamatojoties uz klientu vajadzībām, un nodrošina izcilas termoizolācijas īpašības pat 
plāniem paneļiem. Turklāt paneļiem ir augsts skaņas slāpēšanas indekss, kā arī izcila ugunsizturība, kas padara tos 
par nepārspējamu materiālu ugunsdrošām starpsienām.

Tērauda būvniecības izstrādājumi var pozitīvi ietekmēt ēku vispārējo novērtējumu LEED un BREEAM sertifikācijai. Lai 
iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet www.ruukki.com.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Sendviča paneļi ir izgatavoti dažādos biezumos un satur poliizocianurāta (PIR) izolācijas pildījumu. Mūsu izvēlētie 
sendviča paneļi ietver arī enerģijas paneļus, kam ir ārkārtīgi zemi gaisa noplūdes rādītāji. Termins enerģija attiecas 
uz hermētisku un energoefektīvu paneļu konstrukcijām, ko nodrošina šuvju necaurlaidība. Ruukki ENERGY paneļi tiek 
ražoti, pievēršot īpašu uzmanību ražošanas kvalitātes kontrolei un pieļaujot minimālas inženierijas novirzes, lai sa-
sniegtu paneļu konstrukciju gaisa necaurlaidību un energoefektivitāti. Uzstādīšanā tiek izmantots arī īpašs enerģijas 
blīvējuma materiāls, lai paneļu konstrukcijām garantētu augstas klases šuvju necaurlaidību.

Sendviča paneļu tērauda apšuvumu regulāri ir jāpārbauda un jāveic tā apkope. Krāsotais tērauds ir mazgājams 
un viegli kopjams, turklāt to var pārkrāsot, lai pagarinātu ekspluatācijas laiku. Detalizēta tehniskā informācija par 
izstrādājumiem ir pieejama Ruukki tīmekļvietnē www.ruukki.com.

Ruukki ir tiesības sendviča paneļiem izmantot CE marķējumu (EN 14509). Norādot uz izstrādājuma CE marķējumu, 
ražotājs informē, ka izstrādājums atbilst visām piemērojamo tiesību aktu prasībām, jo sevišķi veselības, drošības un 
vides aizsardzības prasībām.
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Izstrādājuma materiāli
Sendvičpaneļi sastāv no siltumizolācijas pildījuma starp divām tērauda loksnēm, kas izgatavotas no krāsota tērauda 
vai nerūsējošā tērauda. Paneļu apšuvums galvenokārt ir izgatavots no karstā cinkojuma tērauda loksnēm. Tērauds 
lielākoties ir dzelzs un oglekļa sakausējums ar nelielu daudzumu sakausējuma elementu. Šie elementi uzlabo tērauda 
ķīmiskās un fizikālās īpašības, piemēram, stiprību, izturību un noturību pret koroziju. Tērauda sakausējuma elementi 
ir cieši saistīti ar tā ķīmisko matricu. Tērauda blīvums ir 7 850 kg/m3. Cinka pārklājuma daudzums ir 275 g/m2, taču 
cinks var tikt izmantots arī mazākā daudzumā atkarībā no gala izmantošanas veida.

Paneļos izmantotajām tērauda loksnēm galvenokārt ir Hiarc vai poliestera pārklājums uz ārējās puses un poliestera 
pārklājums paneļa iekšpusē. Papildus piedāvājam īpašus pārklājumus un nerūsējošā tērauda opcijas atkarībā no 
lietošanas veida un īpašām prasībām izturībai pret laikapstākļu iedarbību.

Izolācijas pildījums ir izgatavots no stingrām, HCFC nesaturošām, pašdzēsošām un ilgtspējīgām poliizocianurāta (PIR) 
putām, kas satur pentānu. Siltumizolācijas putu blīvums ir 35-39 kg/m3. Sendviča paneļi ar PIR pildījumu ir pieejami 
biezumos no 40 līdz 200 mm. Pateicoties ārkārtīgi zemajam siltumvadītspējas koeficientam, sendviča paneļi ir plānāki 
nekā lielākā daļa citu konstrukciju, saglabājot savas izolācijas īpašības.

INFORMĀCIJA PAR PIESĀRŅOŠANU AR BĪSTAMĀM VIELĀM
Ietekme uz augsni un ūdeni izstrādājuma lietošanas laikā nav pētīta, jo nav pieejamas saskaņotas Eiropas izstrādāju-
mu standartu testēšanas metodes.
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Izstrādājuma sastāvs
Ruukki aktīvi seko līdzi un prognozē izmaiņas, kas gaidāmas vides, drošības un ķīmijas tiesību aktos, un ievēro spēkā 
esošās ES ķimikāliju regulas, piemēram, REACH (1907/2006/EK) un CLP (1272/2008/EK). Sekojot līdzi to vielu sarakstam, 
kas rada ļoti lielas bažas (SVHC), un citām tiesību aktu prasībām, nodrošinām izstrādājumu atbilstību juridiskajām 
un klientu prasībām. Saskaņā ar piegādātāja paziņojumiem neviena no izstrādājuma sastāvdaļām nesatur vielas, uz 
kurām attiecas ierobežojums saskaņā ar REACH regulu vai kas ir iekļautas to kandidātvielu sarakstā, kas rada ļoti lielas 
bažas (SVHC).

1. tabulā ir redzams izstrādājuma sastāvs sendviča paneļiem ar PIR izolācijas pildījumu. Svara un izejmateriālu 
satura ziņā ENERGY sendviču paneļu sastāvs ir līdzvērtīgs citiem paneļiem konkrētajā izstrādājumu grupā.

1. tabula. Izstrādājuma sastāvs sendviča paneļiem ar PIR izolācijas pildījumu

Izstrādājuma 
grupa

Izstrādājuma  
specifikācija

Biezums 
(mm)

Svars  
(kg/m2)

Materiāla sastāvs (% no svara)

Krāsots 
tērauds (Hiarc 
un poliesters)

Izolācija Līme

Sendviča paneļi 
ar PIR izolācijas 
pildījumu, 
izolācijas blīvums 
35-39 kg/m3

SP2B, SP2D un SP2E 
tipa sendvičpanelis, 
tērauda apšuvums 
0,5/0,4 mm

100 11,0* 66,7 33,3 0

120 11,7* 62,6 37,4 0

160 13,0* 55,6 44,4 0

Izejmateriāla izcelsme ES ES ES

*Sendviča paneļu ar E-PIR un X-PIR izolācijas pildījumu vidējais svars. Vides ietekmējuma vērtību novirze izstrādājumu grupā nav lielāka par 10 %.

Ražošana
Sendviča paneļi, kas atbilst šai izstrādājumu vides deklarācijai, ir ražoti Ruukki rūpnīcā Oborņikos (Polija). Pateicoties 
sendviča paneļu konstrukciju iepriekšējai izgatavošanai, būvobjektā ir minimāls atkritumu daudzums. 

Sendviča paneļu ar PIR pildījumu ražošanas process ir aprakstīts 2. attēlā.

Informācija par enerģiju sendviča paneļu ražošanas fāzē (A3) ir aprakstīta 2. tabulā.

2. tabula. ENERGY sendviča paneļu ražošanā (A3)

Parametrs Vērtība Datu kvalitāte

A3 elektrības informācija un CO2 emisijas kg CO2 
ekvivalents / kWh ražošanai Polijā 0,916 Thinkstep datu kopums (2016), 

elektrotīkla resursu struktūra Polijā

PIR sendviča  
paneļu 

izgatavošana

Tērauda 
attīšana Velmēšana PIR putu 

ieklāšana Sacietēšana Paneļu 
griešana Iepakošana

2. attēls. Sendviča paneļu ražošanas process
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Sendviča paneļu ražošanā tiek izmantots krāsots un auksti velmēts tērauds, kas ir izgatavots SSAB Hämeenlinna vai 
Kankaanpää (Somija). Karsti velmēto tēraudu, kas tiek izgatavots no dzelzsrūdas SSAB Raahe tērauda rūpnīcā (Somija), 
izmanto kā auksti velmēta un krāsota tērauda izejmateriālu. Karsti velmētajā tēraudā izmantotais tērauda metāllūžņu 
daudzums veido aptuveni 20 %, tostarp pirmslietošanas un pēclietošanas metāllūžņi.

Ja dzelzs ražošanā neapstrādātu izejvielu vietā tiek izmantots metāllūžņu tērauds, samazinās tērauda ražošanas 
laikā radīto oglekļa dioksīda emisiju daudzums. Ražojot tēraudu SSAB Raahe rūpnīcā, tiek izmantoti metāllūžņi, kas 
iegūti SSAB ražošanas procesu rezultātā, kā arī no tērauda metāllūžņu tirgus. Procesa tehnoloģijas dēļ, ražojot tēraudu 
ar domnas konvertora metodi, metāllūžņu tērauda saturs nedrīkst pārsniegt aptuveni 30 %. Turklāt tērauda ražošanā 
izmantotā metāllūžņu tērauda daudzums ir ierobežots tā pieejamības dēļ. Kad tērauds ir izgatavots, to var pārstrādāt 
nebeidzami daudz reižu, nepasliktinot tā īpašības.

Ruukki izmanto arī tēraudu no piegādātājiem, kas to ražo no pārstrādātiem tērauda metāllūžņiem. Izmantojot 
elektriskā loka krāsnis, tērauda ražošanas procesa laikā var izmantot līdz 100 % metāllūžņu tērauda.

IEPAKOJUMS
Izstrādājumi ir ietīti, lai aizsargātu tos pārkraušanas un trans-
portēšanas laikā. Iepakojums parasti sastāv no koka paletes, 
plastmasas siksnu stiprinājumiem, elastīga plastmasas ietīšanas 
materiāla, kartona vai tērauda stūru aizsargiem, koka dēļiem un 
kartona. Paneļu apšuvumu aizsargā plastmasas ietīšanas materiāls 
(PE), lai aizsargātu tērauda apšuvumu no mehāniskiem bojājumiem 
iekraušanas, izkraušanas, uzglabāšanas un uzstādīšanas laikā.

Visi iepakojuma materiāli ir pārstrādājami vai izmantojami atkri-
tumu pārvēršanai enerģijā (WtE). Iepakojuma materiāli tiek šķiroti 
būvobjektos atbilstoši vietējiem noteikumiem un klienta vēlmēm.

TRANSPORTĒŠANA
Izejmateriāli uz ražošanas vietām tiek nogādāti galvenokārt pa sauszemes ceļiem. Gatavos izstrādājumus transportē 
ar kravas automobiļiem un kuģiem. Ruukki loģistikas vienība ir atbildīga par lielāko daļu izejmateriālu un izstrādā-
jumu transportēšanu. Loģistikas mērķis ir optimizēt transportēšanu, maksimāli palielināt lietderīgās kravas un pēc 
iespējas efektīvāk kombinēt transportu.

Ietekme uz vidi, kas rodas, transportējot gala izstrādājumu uz būvobjektu (A4), ir aprēķināta, pamatojoties uz vidējo 
svērto tirgus daļu. 3. tabulā ir aprakstīti A4 transportēšanas scenārija parametri.

3. tabula. Tehniskā informācija par transportēšanu (A4) no ražošanas vietas uz būvobjektu

Parametrs Vērtība

Izmantotā transportlīdzekļa degvielas veids un 
patēriņš

Kravas automobilis: maksimālā kravnesība 32 t un 
vidējais dīzeļa patēriņš 0,34 l/km.  
Transporta īpatnējās emisijas 0,02 kg CO2/tkm
Kuģis: maksimālā kravnesība 10 000 t un vidējais  
LFO patēriņš 69,2 l/km. Transporta īpatnējās emisijas 
0,014 kg CO2/tkm

Attālums (km) Vidējais transportēšanas attālums 888 km

Jaudas izmantojuma līmenis (%) 86 % kravas automobilim un 70 % kuģim

Transportēto izstrādājumu masas blīvums (kg/m3) Masas blīvums ir atkarīgs no izstrādājuma veida un 
biezuma

Apjoma kapacitātes izmantošanas faktors 1

3. attēls. Sendviča paneļu standarta iepakojums

Vienvirziena pacelšanas 
siksna

Koka palete

Plastmasas siksna

EPS bloks

Ar elastīgu ietīšanas 
materiālu klāti paneļi

Stūru aizsardzība

Kartons

Koka dēļi
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Pārstrāde aprites cikla beigās un atkritumu pārstrāde
Būvniecības, remonta un nojaukšanas rezultātā radušos atkritumus šķiro, un tērauda metāllūžņi caur metāllūžņu 
tirgu nonāk atpakaļ tērauda ražošanas nozarē.  Metāllūžņu tēraudam ir spēcīga pozīcija tirgū: vidēji 95 % no būvēm 
iegūtā tērauda to aprites cikla beigās tiek izmantoti jauna tērauda ražošanai.

Ruukki PIR sendviča paneļus var pārstrādāt, turklāt ir ieteicams paneļus nosūtīt uz reģenerācijas uzņēmumu, lai 
atdalītu tēraudu no izolācijas pildījuma. Nebojātus sendviča paneļus var atkārtoti izmantot citiem lietošanas mērķiem 
ar zemākām prasībām. Bojātus sendviča elementus var noņemt – tērauds ir nozīmīgs un pilnībā pārstrādājams 
izejmateriāls jaunai būvniecībai. PIR izolācijas pildījums ir pārstrādājams. Materiāls tiek sašķirots gūšanas vietā un 
sasmalcināts vai ekstrudēts, lai izmantotu to kā izejmateriālu jauniem izstrādājumiem. Kad lietderīgās lietošanas 
laiks ir beidzies, poliizocianurātu var nosūtīt atkārtotai izmantošanai vai ķīmiskai pārstrādei vai sadedzināt enerģijas 
reģenerācijai. 4. tabulā ir aprakstīts pārstrādes scenārijs aprites cikla beigās.

4. tabula. Aprites cikla beigu procesa apraksts sendviča paneļiem ar PIR izolācijas pildījumu

Process flow Unit

Sendviča paneļi ar PIR 
izolācijas pildījumu

Biezums (mm)

100 120 160

Ievākšanas process,  
iedalot pēc tipa

atsevišķi ievākti kg 11,0 kg 
(100 %)

11,7 kg 
(100 %)

13,0 kg 
(100 %)

kg ievākti kopā ar dažādiem 
būvniecības atkritumiem - - -

Reģenerācijas sistēma,  
iedalot pēc tipa

kg atkārtotai izmantošanai - - -

kg pārstrādei 8,1 kg 
(74 %)

8,3 kg 
(71 %)

8,7 kg 
(67 %)

kg enerģijas reģenerācijai - - -

Likvidācija, iedalot pēc tipa kg izstrādājuma vai materiāla 
galīgai noglabāšanai

2,9 kg 
(26 %)

3,4 kg 
(29 %)

4,3 kg 
(33 %)

Pieņēmumi scenārija izveidei vienības pēc vajadzības

Atkritumu sendviča paneļi tiek 
transportēti 150 km uz pārstrādes 
rūpnīcu ar kravas automobili, kura 
jaudas izmantojuma līmenis ir 45 %

No sendviča paneļiem neveidojas bīstamie atkritumi. Pēc izmantošanas beigām Ruukki sendviča paneļiem ir šādi 
Eiropas pārstrādes klasifikācijas kodi:

• tērauda daļām 17 04 05 (dzelzs un tērauds) un
• izolācijas materiāliem 17 06 04 (izņemot izolācijas materiālus, kas minēti 17 06 01 un 17 06 03).



9Izstrādājumu vides deklarācija sendviča paneļiem ar PIR izolācijas pildījumu

LCA aprēķinu informācija
Šī izstrādājumu vides deklarācija ietver šādus aprites cikla posmus: A1 Izejmateriālu piegāde, A2 Transportēšana, 
A3 Ražošana un A4 Izstrādājuma transportēšana uz būvobjektu un aprites cikla beigu moduļi, C1 Dekonstrukcija, C2 
Transportēšana aprites cikla beigās, C3 Atkritumu pārstrāde un C4 Likvidācija, kā arī D moduļa priekšrocības un slodzes 
ārpus sistēmas robežām; skat. 4. attēlu. Tērauda pārstrādes priekšrocības D modulī ir aprēķinātas, balstoties uz 95 % 
tērauda pārstrādes koeficientu.

Tādi sendviča paneļu piederumi kā stiprinājumi, blīvējošie materiāli un nosegelementi, kas tiek izmantoti uzstādī-
šanas posmā (A5), netiek iekļauti aprites cikla novērtējumā.

Sistēmas robežas (X = iekļauts, MND = modulis nav deklarēts, MNR = modulis nav attiecināms)

Ražošanas posms Būvnie- 
cības posms Izmantošanas posms Aprites cikla beigu 

posms
Ārpus aprites 

cikla

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D D D

X X X X MND MND MND MND MND MND MND MND X X X X MNR MNR X
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 Obligāti moduļi

 Obligāti saskaņā ar RTS PCR 6.2.1. daļas noteikumiem un nosacījumiem

 Neobligāti moduļi, balstoties uz scenārijiem

4. attēls. Aprites cikla novērtējuma (LCA) sistēmas robežas

DATU KVALITĀTE
Aprites cikla pārskata dati ir ievākti par 2018. gadu no Oborņiku ražotnes. Sendviča paneļu konstrukcijās tiek 
izmantots SSAB tērauda ražotnē Raahe (Somija) izgatavotais tērauds un Eiropas tērauds. Tērauda dati ir par 2017. gadu. 
Izolācijas materiāliem tiek izmantoti vispārīgie dati no Gabi 9 programmatūras. Dati nav vecāki par 10 gadiem. Gabi 9 
programmatūra tika izmantota, lai aprēķinātu vides ietekmes kategorijas.

ROBEŽVĒRTĪBU KRITĒRIJI
Aprites cikla analīzē ir iekļauti aprites cikla pārskata dati vismaz 99 % materiālu un enerģijas ielaides plūsmām.

SADALĪJUMS
Dažādiem sendviča paneļu veidiem tika piemērots fizisks sadalījums, balstoties uz ražošanas apjomu gadā (kg).

Vides profils
Visas vides ietekmējuma vērtības piemērojamas 1 m2 sendviča paneļu. 5.–7. tabulā ir atspoguļoti vides rādītāji, kas ir 
balstīti uz noteikta paneļu tipa un biezuma sendviča paneļu aprites cikla novērtējumu.

Vides ietekmējums, ko rada sendviča paneļi ar E-PIR un X-PIR izolācijas pildījumu, ir aprēķināts kā izstrādājumu 
grupas vidējās vērtības. Vides ietekmējuma vērtību novirze izstrādājumu grupā nav lielāka par 10 %.

Lasīšanas piemērs vides profila tabulās: 4,91E-02 = 4,91*10-2 = 0,0491



10 Izstrādājumu vides deklarācija sendviča paneļiem ar PIR izolācijas pildījumu * SP2B tipa, SP2D tipa un SP2E tipa sienas paneļi ar E-PIRE, E-PIR, X-PIR vai 
F-PIR pildījumu, ieskaitot Energy versijas.

5. tabula. Vides profils sendviča paneļiem ar 100 mm PIR izolācijas pildījumu*

Sendviča paneļa vidējais svars 11,0 kg/m2, 
siltuma vadīšanas koeficients ir atkarīgs  
no paneļa veida

Aprites cikla posms

Ietekme uz vidi Vienība Kopā 
A1–A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

GWP Globālās sasilšanas potenciāls kg CO2  
ekvivalents 28,6 0,170 4,91E-02 0,178 2,08E-02 0,682 -11,8

ODP Stratosfēras ozona slāņa 
noārdīšanās potenciāls

kg CFC-11 
ekvivalents 1,91E-05 2,73E-17 3,90E-15 2,91E-17 6,76E-17 7,32E-16 -6,32E-07

AP Augsnes vai ūdens avotu 
paskābināšanas potenciāls

kg SO2  
ekvivalents 6,83E-02 5,57E-04 7,14E-05 4,67E-04 1,47E-04 6,84E-04 -4,73E-02

EP Eitrofikācijas potenciāls kg (PO4)
3– 

ekvivalents 7,99E-03 1,35E-04 1,14E-05 1,14E-04 3,51E-05 1,34E-04 -1,84E-02

POCP Spēja fotoķīmiski veidot ozonu kg etēna 
ekvivalents 9,11E-03 -7,97E-05 6,44E-06 -1,67E-04 1,62E-05 4,46E-05 -1,10E-02

ADP Abiotisko resursu noplicināšanas 
potenciāls – elements

kg Sb  
ekvivalents 5,89E-04 1,12E-08 3,81E-08 1,25E-08 2,33E-08 9,43E-09 -1,17E-05

ADP Abiotisko resursu noplicināšanas 
potenciāls – fosilais kurināmais MJ 455 2,30 0,410 2,39 0,414 0,982 -189

Resursu izmantošana un 
primārā enerģija Vienība Kopā 

A1–A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

Atjaunojamas primārās enerģijas  
izmantošana, lietojot kā enerģijas nesēju MJ 29,6 0,120 1,03 0,139 2,96E-02 0,173 -9,13

Atjaunojamas primārās enerģijas resursu 
izmantošana, lietojot kā izejmateriālu MJ 0 0 0 0 0 0 0

Atjaunojamas primārās enerģijas 
resursu kopējais izlietojums MJ 29,6 0,120 1,03 0,139 2,96E-02 0,173 -9,13

Neatjaunojamas primārās enerģijas 
izmantošana, lietojot kā enerģijas nesēju MJ 475 2,30 0,737 2,39 0,417 1,10 -206

Neatjaunojamas primārās enerģijas 
izmantošana, lietojot kā izejmateriālu MJ 0 1,08E-04 0 1,26E-04 1,52E-05 4,13E-05 -2,37E-05

Neatjaunojamas primārās enerģijas 
resursu kopējais izlietojums MJ 475 2,30 0,737 2,39 0,417 1,10 -206

Sekundāra materiāla izmantošana kg 0,199 0 0 0 0 0 0

Atjaunojamas sekundārās degvielas 
izmantošana MJ 3,43E-11 0 0 0 0 0 0

Neatjaunojamas sekundārās degvielas 
izmantošana MJ 4,36E-10 0 0 0 0 0 0

Saldūdens neto izlietojums m3 0,104 2,02E-04 2,17E-04 2,35E-04 1,24E-04 5,84E-03 -7,28E-02

Atkritumu kategorijas Vienība Kopā 
A1–A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

Likvidētie bīstamie atkritumi kg 0,217 1,14E-07 6,85E-10 1,34E-07 1,30E-08 6,25E-09 -5,69E-06

Likvidētie nebīstamie atkritumi kg 0,768 1,68E-04 8,20E-04 1,95E-04 8,44E-05 2,90 3,64E-02

Likvidētie radioaktīvie atkritumi kg 7,60E-03 0 0 0 0 0 0

Izlaides plūsmas Vienība Kopā 
A1–A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

Komponenti atkārtotai izmantošanai kg 0 0 0 0 0 0 0

Materiāli pārstrādei kg 0,693 0 8,07 0 0 0 0

Materiāli enerģijas reģenerācijai kg 0 0 0 0 0 0 0

Eksportētā elektroenerģija MJ 0 0 0 0 0 0 0

Eksportētā siltumenerģija MJ 0 0 0 0 0 0 0



11Izstrādājumu vides deklarācija sendviča paneļiem ar PIR izolācijas pildījumu* SP2B tipa, SP2D tipa un SP2E tipa sienas paneļi ar E-PIRE, E-PIR, X-PIR vai 
F-PIR pildījumu, ieskaitot Energy versijas.

6. tabula. Vides profils sendviča paneļiem ar 120 mm PIR izolācijas pildījumu*

Sendviča paneļa vidējais svars 11,7 kg/m2, 
siltuma vadīšanas koeficients ir atkarīgs  
no paneļa veida

Aprites cikla posms

Ietekme uz vidi Vienība Kopā 
A1–A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

GWP Globālās sasilšanas potenciāls kg CO2  
ekvivalents 30,4 0,182 5,25E-02 0,189 2,15E-02 0,817 -12,1

ODP Stratosfēras ozona slāņa 
noārdīšanās potenciāls

kg CFC-11 
ekvivalents 2,29E-05 2,91E-17 4,17E-15 3,09E-17 6,97E-17 8,72E-16 -6,34E-07

AP Augsnes vai ūdens avotu 
paskābināšanas potenciāls

kg SO2  
ekvivalents 7,25E-02 5,95E-04 7,63E-05 4,97E-04 1,51E-04 8,15E-04 -4,80E-02

EP Eitrofikācijas potenciāls kg (PO4)
3– 

ekvivalents 8,57E-03 1,44E-04 1,21E-05 1,21E-04 3,62E-05 1,61E-04 -1,85E-02

POCP Spēja fotoķīmiski veidot ozonu kg etēna 
ekvivalents 9,83E-03 -8,51E-05 6,88E-06 -1,78E-04 1,67E-05 5,30E-05 -1,12E-02

ADP Abiotisko resursu noplicināšanas 
potenciāls – elements

kg Sb  
ekvivalents 5,91E-04 1,20E-08 4,07E-08 1,33E-08 2,40E-08 1,12E-08 -1,24E-05

ADP Abiotisko resursu noplicināšanas 
potenciāls – fosilais kurināmais MJ 502 2,45 0,438 2,54 0,414 1,16 -198

Resursu izmantošana un 
primārā enerģija Vienība Kopā 

A1–A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

Atjaunojamas primārās enerģijas  
izmantošana, lietojot kā enerģijas nesēju MJ 32,1 0,128 1,10 0,148 3,06E-02 0,206 -9,63

Atjaunojamas primārās enerģijas resursu 
izmantošana, lietojot kā izejmateriālu MJ 0 0 0 0 0 0 0

Atjaunojamas primārās enerģijas 
resursu kopējais izlietojums MJ 32,1 0,128 1,10 0,148 3,06E-02 0,206 -9,63

Neatjaunojamas primārās enerģijas 
izmantošana, lietojot kā enerģijas nesēju MJ 525 2,46 0,787 2,55 0,430 1,31 -215

Neatjaunojamas primārās enerģijas 
izmantošana, lietojot kā izejmateriālu MJ 0 1,15E-04 0 1,34E-04 1,57E-05 4,90E-05 -2,37E-05

Neatjaunojamas primārās enerģijas 
resursu kopējais izlietojums MJ 525 2,46 0,787 2,55 0,430 1,31 -215

Sekundāra materiāla izmantošana kg 0,199 0 0 0 0 0 0

Atjaunojamas sekundārās degvielas 
izmantošana MJ 3,45E-11 0 0 0 0 0 0

Neatjaunojamas sekundārās degvielas 
izmantošana MJ 4,37E-10 0 0 0 0 0 0

Saldūdens neto izlietojums m3 0,119 2,16E-04 2,32E-04 2,50E-04 1,28E-04 7,00E-03 -7,55E-02

Atkritumu kategorijas Vienība Kopā 
A1–A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

Likvidētie bīstamie atkritumi kg 0,218 1,22E-07 7,32E-10 1,42E-07 1,30E-08 7,23E-09 -6,83E-05

Likvidētie nebīstamie atkritumi kg 0,790 1,80E-04 8,76E-04 2,07E-04 8,70E-05 3,40 4,37E-02

Likvidētie radioaktīvie atkritumi kg 8,59E-03 0 0 0 0 0 0

Izlaides plūsmas Vienība Kopā 
A1–A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

Komponenti atkārtotai izmantošanai kg 0 0 0 0 0 0 0

Materiāli pārstrādei kg 0,741 0 8,32 0 0 0 0

Materiāli enerģijas reģenerācijai kg 0 0 0 0 0 0 0

Eksportētā elektroenerģija MJ 0 0 0 0 0 0 0

Eksportētā siltumenerģija MJ 0 0 0 0 0 0 0



12 Izstrādājumu vides deklarācija sendviča paneļiem ar PIR izolācijas pildījumu * SP2B tipa, SP2D tipa un SP2E tipa sienas paneļi ar E-PIRE, E-PIR, X-PIR vai 
F-PIR pildījumu, ieskaitot Energy versijas.

7. tabula. Vides profils sendviča paneļiem ar 160 mm PIR izolācijas pildījumu*

Sendviča paneļa vidējais svars 13,0 kg/m2, 
siltuma vadīšanas koeficients ir atkarīgs  
no paneļa veida

Aprites cikla posms

Ietekme uz vidi Vienība Kopā 
A1–A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

GWP Globālās sasilšanas potenciāls kg CO2  
ekvivalents 33,3 0,202 5,82E-02 0,208 2,24E-02 1,07 -12,5

ODP Stratosfēras ozona slāņa 
noārdīšanās potenciāls

kg CFC-11 
ekvivalents 3,00E-05 3,23E-17 4,62E-15 3,40E-17 7,25E-17 1,14E-15 -6,24E-07

AP Augsnes vai ūdens avotu 
paskābināšanas potenciāls

kg SO2  
ekvivalents 7,94E-02 6,59E-04 8,45E-05 5,46E-04 1,57E-04 1,06E-03 -4,82E-02

EP Eitrofikācijas potenciāls kg (PO4)
3– 

ekvivalents 9,56E-03 1,60E-04 1,34E-05 1,33E-04 3,76E-05 2,10E-04 -1,84E-02

POCP Spēja fotoķīmiski veidot ozonu kg etēna 
ekvivalents 1,11E-02 -9,43E-05 7,62E-06 -1,95E-04 1,73E-05 6,89E-05 -1,12E-02

ADP Abiotisko resursu noplicināšanas 
potenciāls – elements

kg Sb  
ekvivalents 5,82E-04 1,33E-08 4,50E-08 1,47E-08 2,50E-08 1,46E-08 -1,37E-05

ADP Abiotisko resursu noplicināšanas 
potenciāls – fosilais kurināmais MJ 586 2,72 0,485 2,79 0,430 1,50 -211

Resursu izmantošana un 
primārā enerģija Vienība Kopā 

A1–A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

Atjaunojamas primārās enerģijas  
izmantošana, lietojot kā enerģijas nesēju MJ 36,4 0,141 1,22 0,163 3,18E-02 0,267 -10,4

Atjaunojamas primārās enerģijas resursu 
izmantošana, lietojot kā izejmateriālu MJ 0 0 0 0 0 0 0

Atjaunojamas primārās enerģijas 
resursu kopējais izlietojums MJ 36,4 0,141 1,22 0,163 3,18E-02 0,267 -10,4

Neatjaunojamas primārās enerģijas 
izmantošana, lietojot kā enerģijas nesēju MJ 613 2,73 0,871 2,80 0,447 1,69 -228

Neatjaunojamas primārās enerģijas 
izmantošana, lietojot kā izejmateriālu MJ 0 1,27E-04 0 1,47E-04 1,63E-05 6,34E-05 -2,33E-05

Neatjaunojamas primārās enerģijas 
resursu kopējais izlietojums MJ 613 2,73 0,871 2,80 0,447 1,69 -228

Sekundāra materiāla izmantošana kg 0,196 0 0 0 0 0 0

Atjaunojamas sekundārās degvielas 
izmantošana MJ 3,39E-11 0 0 0 0 0 0

Neatjaunojamas sekundārās degvielas 
izmantošana MJ 4,30E-10 0 0 0 0 0 0

Saldūdens neto izlietojums m3 0,148 2,39E-04 2,57E-04 2,75E-04 1,33E-04 9,19E-03 -7,93E-02

Atkritumu kategorijas Vienība Kopā 
A1–A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

Likvidētie bīstamie atkritumi kg 0,214 1,35E-07 8,10E-10 1,57E-07 1,40E-08 9,06E-09 -8,98E-06

Likvidētie nebīstamie atkritumi kg 0,816 1,99E-04 9,70E-04 2,28E-04 9,05E-05 4,32 5,75E-02

Likvidētie radioaktīvie atkritumi kg 1,04E-02 0 0 0 0 0 0

Izlaides plūsmas Vienība Kopā 
A1–A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

Komponenti atkārtotai izmantošanai kg 0 0 0 0 0 0 0

Materiāli pārstrādei kg 0,820 0 8,66 0 0 0 0

Materiāli enerģijas reģenerācijai kg 0 0 0 0 0 0 0

Eksportētā elektroenerģija MJ 0 0 0 0 0 0 0

Eksportētā siltumenerģija MJ 0 0 0 0 0 0 0



13Izstrādājumu vides deklarācija sendviča paneļiem ar PIR izolācijas pildījumu

Atsauces
RTS PCR protokols: PCR publicētājs: Būvniecības informācijas fonds RTS sr,  
PT 18 RT EPD komiteja (angļu valodas versija 14.06.2018.)

EN 15804:2012 + A1:2013 Būvdarbu ilgtspēja – Izstrādājumu vides deklarācijas –  
Galvenie izstrādājuma kategorijas noteikumi būvniecības izstrādājumiem

ISO 14025:2010 Vides marķējumi un deklarācijas – III tipa vides deklarācijas – Principi un procedūras

Eiropas Ķīmijas aģentūra (ECHA), saraksts ar kandidātvielām, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC), apstiprināšanai.  
Pieejams: www.echa.europa.eu/candidate-list-table

LCA atskaite: Informācija Ruukki sendviča paneļu izstrādājumu vides deklarācijai.  
IVL Zviedrijas izpētes institūts, 2020. gada februāris

http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
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