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Svarsformulär, upphandlingskriterier för kemiska produkter  
Teknisk specifikation och kontraktsvillkor 

Information till anbudsgivaren 

I detta svarsformulär försäkrar du vilka verifikat du har tillgängliga för att bevisa att respektive krav uppfylls. Verifikaten kan komma att begäras in 

vid en stickprovskontroll inför tilldelning av kontrakt eller som en uppföljning under pågående avtal. Fyll i ett formulär per produkt. Samma 

svarsformulär kan användas för flera positioner om du offererar samma produkt på dessa positioner. 

 

Om du inte har något av de föreslagna verifikaten som bevis för att respektive krav uppfylls anger du vilken annan likvärdig dokumentation som 

finns tillgänglig. Beskriv vad den likvärdiga dokumentationen innehåller så att upphandlande myndighet vet vad den kan förvänta sig vid en 

eventuell stickprovskontroll. 

 

Tänk på att det är skillnad mellan produktens säkerhetsdatablad och säkerhetdatabladen för de enskilda ingående ämnena i produkten 

(råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad). Försäkra dig om att råvaruleverantörens säkerhetsdatablad finns tillgängliga innan du väljer det 

alternativet. 

 

Anbudsgivare (exempelvis återförsäljare) Klicka här för att ange text. 

Kontaktperson Klicka här för att ange text. 

Positionsnummer (ange för vilken/vilka positioner intyget gäller) Klicka här för att ange text. 

Produktnamn Dusty Impregneringsvätska Art.Nr 165064 

Leverantör/underleverantör Gipeco 

Behörig företrädare/ansvarig för uppgifterna i svarsblanketten Jeanette Ulama 

Befattning Kemist/Utvecklingschef 

Utfärdandedatum 2021-03-22 
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Teknisk specifikation 
Uppfyller krav på respektive nivå 

Bevis som visar att kravet uppfylls 
BAS AVANCERAD SPJUTSPETS 

ID 

10582 
Produktens miljöfarlighet  Ja - - 

 Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, 2018:1 

Licens enligt Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för: 

 Rengöringsmedel version 6.0 

 Handdiskmedel version 6.0 

 Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.8 

 Textiltvättmedel för professionellt bruk, version 3.3 

 Bil- och båtvårdsprodukter version 5.8 

 Maskindiskmedel och spolglans, version 6.4 

 Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel, version 7.9 

Licens enligt EU Ecolabels kriterier för: 

 Rengöringsmedel för hårda ytor, 2017 

 Maskindiskmedel, 2017 

 Maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Handdiskmedel, 2017 

 Tvättmedel, 2017 

 Tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Produktens säkerhetsdatablad 

 Annat bevis som visar att kravet uppfylls (ange vad): 

ID 

11286 
Ingående ämnens miljöfarlighet -  Ja - 

 Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, 2018:1 

Licens enligt EU Ecolabels kriterier för: 

 Rengöringsmedel för hårda ytor, 2017 
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Teknisk specifikation 
Uppfyller krav på respektive nivå 

Bevis som visar att kravet uppfylls 
BAS AVANCERAD SPJUTSPETS 

 Maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Handdiskmedel, 2017 

 Tvättmedel, 2017 

 Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad för samtliga ingående 

ämnen 

 Intyg från produkttillverkaren (säkerhetsdatablad för ingående ämnen 

finns) 

 Annat bevis som visar att kravet uppfylls (ange vad): 

ID 

10226:1 

Bioackumulerbarhet för 

konserveringsmedel och 

färgämnen 

 Ja - - 

 Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, 2018:1 

Licens enligt Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för: 

 Rengöringsmedel version 6.0 

 Handdiskmedel version 6.0 

 Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.8 

 Textiltvättmedel för professionellt bruk, version 3.3 

 Maskindiskmedel och spolglans, version 6.4 

 Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel, version 7.9 

Licens enligt EU Ecolabels kriterier för: 

 Rengöringsmedel för hårda ytor, 2017 

 Maskindiskmedel, 2017 

 Maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Handdiskmedel, 2017 

 Tvättmedel, 2017 
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Teknisk specifikation 
Uppfyller krav på respektive nivå 

Bevis som visar att kravet uppfylls 
BAS AVANCERAD SPJUTSPETS 

 Tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad för samtliga 

konserveringsmedel och färgämnen 

 Utdrag från ECHA:s databas med angivet logKow eller BCF 

 Annat bevis som visar att kravet uppfylls (ange vad): 

ID 

11299 
Tensiders nedbrytbarhet -  Ja - 

 Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, 2018:1 

Licens enligt Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för: 

 Rengöringsmedel version 6.0 

 Handdiskmedel version 6.0 

 Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.8 

 Textiltvättmedel för professionellt bruk, version 3.3 

 Bil- och båtvårdsprodukter version 5.8 

 Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel, version 7.9 

 Hänvisning till tensidernas DID-nummer på EU Ecolabels DID-lista 

del A + B 2016 eller senare för samtliga ingående tensider 

 Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad samt testrapport enligt 

OECD:s riktlinjer, testmetod 311 för samtliga ingående tensider 

 Testrapporter enligt OECD:s riktlinjer, metod 301 eller 310 samt 311 

 Annat bevis som visar att kravet uppfylls (ange vad): 

ID 

10584:1 

Sensibiliserande 

(allergiframkallande) ämnen 
-  Ja - 

Licens enligt Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för: 

 Rengöringsmedel version 6.0 

 Handdiskmedel version 6.0 

http://www.svanen.se/Criteria/Nordic-Ecolabel-criteria/Criteria/DID-List/
http://www.svanen.se/Criteria/Nordic-Ecolabel-criteria/Criteria/DID-List/
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Teknisk specifikation 
Uppfyller krav på respektive nivå 

Bevis som visar att kravet uppfylls 
BAS AVANCERAD SPJUTSPETS 

 Textiltvättmedel för professionellt bruk, version 3.3 

 Maskindiskmedel och spolglans, version 6.4 

 Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel, version 7.9 

Licens enligt EU Ecolabels kriterier för: 

 Rengöringsmedel för hårda ytor, 2017 

 Maskindiskmedel, 2017 

 Maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Handdiskmedel, 2017 

 Tvättmedel, 2017 

 Tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad för samtliga ingående 

ämnen 

 Intyg från produkttillverkaren (säkerhetsdatablad för ingående ämnen 

finns) 

 Annat bevis som visar att kravet uppfylls (ange vad): 

ID 

11285 
Fosfat  Ja - - 

 Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, 2018:1 

Licens enligt Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för: 

 Rengöringsmedel version 6.0 

 Handdiskmedel version 6.0 

 Maskindiskmedel och spolglans, version 6.4 

 Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel, version 7.9 

Licens enligt EU Ecolabels kriterier för: 
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Teknisk specifikation 
Uppfyller krav på respektive nivå 

Bevis som visar att kravet uppfylls 
BAS AVANCERAD SPJUTSPETS 

 Rengöringsmedel för hårda ytor, 2017 

 Maskindiskmedel, 2017 

 Tvättmedel, 2017 

 Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad för samtliga ingående 

ämnen 

 Annat bevis som visar att kravet uppfylls (ange vad): 

ID 

11282 
Palmolja  Ja - - 

 Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, 2018:1 

Licens enligt Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för: 

 Rengöringsmedel version 6.0 

 Handdiskmedel version 6.0 

Licens enligt EU Ecolabels kriterier för: 

 Rengöringsmedel för hårda ytor, 2017 

 Maskindiskmedel, 2017 

 Maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Handdiskmedel, 2017 

 Tvättmedel, 2017 

 Tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Intyg från producenten att råvarorna är certifierade enligt kravet 

ID 

10027:1 
Ingående ämnens hälsofarlighet  Ja - - 

 Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, 2018:1 

Licens enligt EU Ecolabels kriterier för: 

 Rengöringsmedel för hårda ytor, 2017 

 Maskindiskmedel, 2017 
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Teknisk specifikation 
Uppfyller krav på respektive nivå 

Bevis som visar att kravet uppfylls 
BAS AVANCERAD SPJUTSPETS 

 Maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Handdiskmedel, 2017 

 Tvättmedel, 2017 

 Tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Råvaruspecifikationer/råvarucertifikat för samtliga ingående ämnen 

 Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad för samtliga ingående 

ämnen 

 Annat bevis som visar att kravet uppfylls (ange vad): 

ID 

11295 

Begränsning av specifika 

ämnen/ämnesgrupper avancerad 
-  Ja - 

Licens enligt Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för: 

 Rengöringsmedel version 6.0 

 Handdiskmedel version 6.0 

 Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.8 

 Bil- och båtvårdsprodukter version 5.8 

 Intyg från produkttillverkaren (säkerhetsdatablad för ingående ämnen 

finns) 

 Annat bevis som visar att kravet uppfylls (ange vad): 

ID 

10713 
Begränsning av biocider  Ja - - 

 Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, 2018:1 

Licens enligt Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för: 

 Rengöringsmedel version 6.0 

 Handdiskmedel version 6.0 

 Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel, version 7.9 

Licens enligt EU Ecolabels kriterier för: 
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Teknisk specifikation 
Uppfyller krav på respektive nivå 

Bevis som visar att kravet uppfylls 
BAS AVANCERAD SPJUTSPETS 

 Rengöringsmedel för hårda ytor, 2017 

 Maskindiskmedel, 2017 

 Maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Handdiskmedel, 2017 

 Tvättmedel, 2017 

 Tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Produktens säkerhetsdatablad samt etikett eller produktblad 

 Annat bevis som visar att kravet uppfylls (ange vad): 

ID 

10591 
Doseringsanvisningar  Ja - - 

 Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, 2018:1 

Licens enligt Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för: 

 Rengöringsmedel version 6.0 

 Handdiskmedel version 6.0 

 Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.8 

 Textiltvättmedel för professionellt bruk, version 3.3 

 Bil- och båtvårdsprodukter version 5.8 

 Maskindiskmedel och spolglans, version 6.4 

 Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel, version 7.9 

Licens enligt EU Ecolabels kriterier för: 

 Rengöringsmedel för hårda ytor, 2017 

 Maskindiskmedel, 2017 

 Maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Handdiskmedel, 2017 
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Teknisk specifikation 
Uppfyller krav på respektive nivå 

Bevis som visar att kravet uppfylls 
BAS AVANCERAD SPJUTSPETS 

 Tvättmedel, 2017 

 Tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Produktens förpackning 

 Produktens etikett 

 Produktblad 

 Annat bevis som visar att kravet uppfylls (ange vad): 

ID 

11287 
Plastförpackningar avancerad -  Ja - 

Licens enligt Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för: 

 Rengöringsmedel version 6.0 

 Handdiskmedel version 6.0 

 Förpackningsspecifikation (inklusive flaska/burk, etiketter och 

förslutning) 

 Annat bevis som visar att kravet uppfylls (ange vad): 

ID 

10586 
Oparfymerat  Ja - - 

Licens enligt Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för: 

 Handdiskmedel version 6.0 

 Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.8 

 Textiltvättmedel för professionellt bruk, version 3.3 

Licens enligt EU Ecolabels kriterier för: 

 Maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

 Handdiskmedel, 2017 (endast professionella produkter) 

 Tvättmedel, 2017 

Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter 2018:1 för: 

 Maskindiskmedel 
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Teknisk specifikation 
Uppfyller krav på respektive nivå 

Bevis som visar att kravet uppfylls 
BAS AVANCERAD SPJUTSPETS 

 Fläckborttagningsmedel 

 Blekmedel 

 Produktens innehållsdeklaration i enlighet med detergentförordningen 

 Produktens innehållsförteckning 

 Annat bevis som visar att kravet uppfylls (ange vad): 

 


