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Miljövarudeklaration 
Icopal - Golvpapp 

Icopal Målarpapp ( C 110 ) 

 

 
FÖRETAGET 

Icopal AB har en produktionsenhet för 

tillverkning av bitumenbaserade tätskikt i 

Malmö. 
I produktsortimentet ingår även bygg-

produkter som tillverkas inom Icopal-

koncernen samt hos in- och utländska 

leverantörer. 
 

Miljöarbete inom Icopal AB 
Icopal har en miljöpolicy och ett certifierat 
miljöledningssystem enligt ISO 14001. 

Produktionsenheten är anmälningspliktig 

enligt Miljöbalken och lämnar årsrapport 

till miljöförvaltningen i Malmö kommun. 
Icopal har ett certifierat kvalitetssystem 

enligt ISO 9001. 

 

PRODUKTEN 
Icopal Målarpapp är en cellulosapapp 
framställd av enbart återvunnet retur-

papper. Produkten levereras i rullform. 

 
Icopal Målarpapp är en handelsvara som 

tillverkas i Sverige. 

 

Produkten innehåller inga ämnen upptagna 
i av Kemikalieinspektionen utgiven OBS-, 

Begränsnings- eller Allergilista. 

 

Miljömärkningskriterier saknas. 
 

Produktvikt: ca 110 g/m2 

 

Produktinnehåll ( vikt-% ) 
Cellulosa-returfiber   100 % 

 

Förpackning 
Varje rulle omges av två tejpremsor och en 

pappersetikett. I förekommande fall sker 

leverans på träpall. Produkten är då 
skyddad av en krympfoliehätta av poly-

eten. Oskadad pall kan återanvändas. 

Förpackningsmängd: <5 g/kg produkt 
(exkl. pall). 

 

Icopal AB uppfyller producentansvaret för 

förpackningar genom anslutning till Repa-
registret AB som fördelar erlagda avgifter 

till de materialbolag som återvinner 

respektive materialslag.

Transport 
Transporten från tillverkaren till Icopals 
lager i Malmö sker med bil. Produkten 

transporteras med bil till byggarbets-

platser och byggmaterialhandlare i 

Sverige, direkt från lagret i Malmö eller 
via lager i Stockholm. 

Produkten är inte klassificerad som farligt 

gods. 
 

Användning 
Icopal Målarpapp används som tillfällig 

skyddpapp för att förhindra nedsmutsning 
och som skydd t ex vid målningsarbeten. 

 

TILLVERKNING 
Energi 
El och naturgas. 
 

Utsläpp till vatten/luft 
Förorenat processvatten renas i intern 

reningsanläggning före avledning till 
närbeläget vattendrag. 

Utgående luftströmmar innehåller kol-

dioxid, mindre mängder stoft samt spår av 
kväve- och svavelföreningar. 

 

Inverkan på mark 
Vid tillverkningen sker ingen inverkan på 
mark. 

 

Restprodukter 
Allt produktionsspill av papp återvinns 
inom anläggningen för tillverkning av ny 

papp. 

I processen uppstår dock en viss mängd 
restprodukter i form av kasserad råvara 

samt slam från reningsverket som måste 

deponeras. 

 

INNEMILJÖ 
Icopal Målarpapp består enbart av 

cellulosafiber. 

Produkten avger inga kända hälsofarliga 

eller allergiframkallande ämnen till inom-
husluften. Avger ingen påtaglig lukt. 

Uppgifter och mätvärden på egenemis-

sioner saknas för närvarande. 
 

RIVNING 
Målarpappen insamlas lätt för hand och 

omhändertages som restprodukt. 

 

 
 

 

 
 

 

 

RESTPRODUKTER 
Återanvändning 
Oskadad produkt kan återanvändas till 

samma funktion. 
 
Materialåtervinning 
Restprodukter fria från smuts, färg mm 

kan återvinnas för tillverkning av ny papp. 

 
Energiutvinning 
Produktens energiinnehåll kan utvinnas 
genom förbränning i av Miljödomstolen 

godkända anläggningar. Utsläpp av CO2. 

Genom rökgasrening endast små utsläpp 

av NOX och stoft. Slaggprodukterna 
deponeras och filteraskan hanteras som 

farligt avfall. 

 

Avfallsprodukter 
Restprodukter är komposterbara och 

behöver inte hanteras som farligt avfall 

utan kan deponeras utan restriktioner på 
godkänd plats i enlighet med den lokala 

miljömyndighetens instruktioner. 

 

ÖVRIGT 
Informationen är avgränsad till att ge en 

förenklad kvalitativ miljödeklaration 

”från fabriksgrind till och med deponering 

av avfall”. 
 

Deklarationen avser endast att vara en 

vägledning vid bedömning av produktens 

miljöbelastning utan produktgaranti, 
kvalitetsspecifikation eller monterings-

anvisning. 

 
Ytterligare information om Icopals miljö- 

och kvalitetsarbete finns på hemsidan. 
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