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VERKSAMHET:
Areco Metals AB erbjuder bearbetningstjänster genom sitt stålservicecenter 
som har en komplett maskinpark med skärmaskiner för formatplåt, slittade 
band och hasplade rullar i flera olika kulörer och beläggningar:
• Förzinkad alt. alu-zinkbelagd stålplåt med färgbeläggning av   
 Polyester, Mattpolyester and Karat
• Alu-zinkbelagd stålplåt

MILJÖARBETE:
Areco Metals har vidtagit följande åtgärder inom ramen för miljöarbete:
• Anslutning till BASTA och registrering av råmaterial i Bastaonline
• Samarbete med KAABS Nordic AB för återvinning av metallrestprodukter
• Anslutning till FTI, system för producentansvar för förpackningar
• Källsortering
• Regelbunden kontroll av inre och yttre miljö
• Kemikaliegranskning före inköp och användning

RÅVAROR: 
Alla produkter tillverkas/bearbetas av kontinuerligt förzinkad och färgbelagd 
stålplåt, samt av alu-zinkbelagd stålplåt enligt EN 14783. Information om 
metall- och färgbeläggning för varje enskild produkt visas i Prestandadeklara-
tioner samt i respektive materialets produktdatablad under  
www.arecometals.se/sv/dokumentation.

PRODUKTION:
De bearbetade tunnplåtsprodukterna levereras färdigbelagd till kunder där 
de vidareförädlas genom formning och pressning till slutprodukter. Endast el- 
energi tillförs under processen. Lokalerna värms till större delen av spillvärme 
från produktionsmaskinerna. Alla plåtrester går till återvinning och allt em-
ballage källsorteras. Eventuella övriga rester källsorteras för återvinning.

EMBALLAGE:
Emballage för Areco Metals produkter väljes ur synpunkten – Minsta möjliga 
men tillräckligt starkt och skyddande. Produkterna skall klara transporter och 
vara hela vid leverans, på så sätt undviker vi onödiga kostnader och dubbel 
miljöbelastning för tillverkning och transporter. 

Tunnplåten levereras som tillklippt format på träpall, eller slittad och hasplad i 
rullar (coil). Areco Metals träemballage tillverkas av godkänt virke enligt ISPM 
15, godkänt att levereras till de flesta länder i världen. 
Färdiga produkter emballeras i ofarliga plaster PP och PE-LD som är lätta att 
källsortera för återbruk till nya produkter eller för energiåtervinning.

DISTRIBUTION AV SLUTPRODUKT:
Produkter från Areco Metals i Malmö transporteras till kunder med lastbil. 
Transporter inom fabriksområde görs med eltruckar och vid behov med 
dieseltruckar. 

BRUKSSKEDET:
Inga hälsorisker under brukningsfasen finns dokumenterade.  Produkterna 
binder inte heller någon fukt under lagring. Försiktighet bör iakttas för undvi-
kande av skada orsakad av produkter som levereras buntade som formatplåt 
eller i form av bandrullar som kan ha vassa kanter.

SPILL:
Produkterna levereras i anpassade längder vilket medför minimalt med spill, 
ev. överblivet spill lämnas till lokal återvinning.

RESTPRODUKTER:
Oskadad plåt bör återanvändas. Allt materialspill ska lämnas till återvinning 
för att kunna återbrukas vid tillverkningen av nytt råmaterial.
 
LAGRING OCH FÖRVARING:
Lackerade tunnplåtsprodukter bör lagras i torrt och skyddat utrymme och får 
ej utsättas för aggressiva vätskor/ångor. Utomhus lagring ska undvikas för  
lackerad plåt som förpackats i form av coil/bunt/pall. All lackerad plåt ska 
hanteras varsamt. Plåt i form av coil/bunt/pall är ofta tungt och kan innebära 
en risk för personskador.  

 A
re

co
 Miljödeklaration

Vinkelgatan 13 Tel: +46 40 698 5100 Orgnr. 556266-4515 Vat. no. SE556266451501 Swift HANDSESS
211 24 Malmö Fax: +46 40 18 41 71 Bankgiro 5617-1945 Bank account SEK 6773 831 611 448 IBAN EUR SE7160000000000048319619
Sweden E-mail: info@areco.se Bank Handelsbanken Bank account EUR 6773 048 319 619 IBAN SEK SE3660000000000831611448
 www.areco.se Godkänd för F-skatt  IBAN USD SE0960000000000041972279

Anders Lindell, VD

Malmö, 2021-01-04

Polyester, Mattpolyester 
Karat & Alu-zink
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