
 

  
  

Miljödeklaration: Pax oljefyllda elraditorer. 

Varumärke: Pax // Artikel-nr: 6273-9; 6274-0 – 6274-5; 6274-8; 6274-9; 6275-4 – 6275-9; 6276-0 – 

6276-6; 6277-1; 6277-2; 6277-6; 6282-8; 6283-0  // Produkt som materialredovisas under punkt 7 

är 6276-1 (Pax Radiator 11-510/230V/1000W). Övriga produkter i Pax oljefyllda elradiator-serien 

är alternativa utföranden, där storlek/utformning/vikt/delvikt i viss mån avviker från 6276-1, men 

där de ingående materialen är identiska.  

 Producent: Volution Sweden AB (556140-4749) 

 

1. Allmänt om produkten 

Oljefyllda elradiatorer med inbyggd elektronisk termostatfunktion. Anpassade för fast väggmontage. 

Modeller i två alternativa bygghöjder (300mm resp. 500mm) och i två alternativa panelutföranden 

(enkelpanel resp. dubbelpanel). Inbyggd elektronisk energisparfunktion. 

2. Rekommendationer för produktens användning / Produktens förväntade livslängd. 

Se Pax hemsida www.pax.se / Mer än 10 år. 

3. Miljömärkning 

Volution Sweden AB´s produkter innehåller till helt dominerande del ämnen som har ringa 

miljöpåverkan. Produkter framtagna 2010 och senare har materialmärkning på alla plastdetaljer med 

en vikt överstigande 50 gram. 

4. Uttjänt produkt 

Uttjänt Pax oljefylld elradiator har till viss del innehåll av högraffinerad mineralolja, och produktens 

oljeinnehåll klassas därför såsom miljöfarligt avfall (EWC-kod 130307). Övriga beståndsdelar av 

uttjänt produkt klassas inte som miljöfarligt avfall. Uttjänt produkt tas om hand av 

återvinningsföretag för återvinning eller deponering. I det fall miljödeklarationen avser 

elprodukt/elektronikinnehåll: Volution Sweden AB är anslutet till El-Kretsen. Alla elektronik-

komponenter uppfyller RoHS-direktivet.  

5. Emballage / Bipackade dokument 

Produkten emballeras i kartong av wellpapp (med inblandning av återvunnet material) och i eps. 

Emballaget sorteras och lämnas till återvinningsstation av kund. Volution Sweden AB är anslutet till 

Fti. Produktens bipackade manual-&installations-dokument produceras med inblandning av 

återvunnet material. 
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6. Volution Sweden AB Miljöarbete 

Volution Sweden AB arbetar målmedvetet med inre och yttre miljöpåverkan enligt fastställd 

miljöpolicy. Volution Sweden AB följer direktiv och förordningar kopplade till: REACH/SVHC; RoHS; 

WFD/SCIP; WEEE; Conflict Minerals. 

 

 

 

7. Produktens materialsammansättning. 

Här nedan anges produktens samtliga komponenter i vikt-% och delvikt. Specifikation av de olika 

komponenternas innehåll i produkten. Volution Sweden AB uppfyller RoHS-direktivet. 

Produktens 
komponenter 

Vikt% Specifikation av 
komponenternas 
innehåll/samman-
sättning 

Delvikt i 
gram 

Övrigt/kommentarer 

Metall: 
komponenter i 
panelkropp, 
värmepatron, 
väggkonsol m.m. 

81,8 Stål 15460,0 Fe P01A / EN 101 30 
0,2 Mässing 36  

<0,001 Övrig metall 2,7 Sn;Ba;Mn;Si;Zn;Pb 
    

 
 
Delsumma vikt: 15498,7g 

Plaster m.m.: 
styrbox, kopplings-
dosa,  
 

1,3 PC 246  
0,4 PP 80  

0,05 PA 10  
0,1 PVC 20  

0,15 Övrigt 30 PU-lack 
    

Delsumma vikt: 386g 

Elektronik:  
komponenter i 
styrutrustning och 
kablage. 

0,26 Elektronik, kablage 
 

50 All elektronik uppfyller ställda 
krav i RoHS-direktivet. 
 
Delsumma vikt: 50g 

Vätska: 
värmemedium i 
panelkropp 

15,7 Högraffinerad 
mineralolja* 

2970 * = FlexWay RP 20 mineral oil 
 
Delsumma vikt: 2970g 

     

    Total produktvikt (exkl. 
emballage&bipackade dok.) :  
18900 gram 

 

 


