
MATERJALI JÄTKUSUUTLIKKUSE 
ANDMELEHT EQUITONE [tectiva]®

See dokument annab ülevaate EQUITONE’i [tectiva] olulisematest 
keskkonnamõju andmetest. Seda hinnatakse ja ajakohastatakse 
perioodiliselt, et tagada täpsus ja läbipaistvus.

kg CO2/m²
moodul A1-A3

SÜSINIKUJALAJÄLJE VÕRDLUS

VÕRDLUS TEISTE 
FASSAADI- 
KATTE 
MATERJALIDEGA

Hõlmatud elutsükli etapid: Loomisest väravani (A1-A3)

Väljakuulutatud mõjukategooria:  
Globaalse soojenemise potentsiaal kg CO

2
 

Funktsionaalne üksus: 1 m2 fassaadikattest

Allikas: Byggeriets‘i materjalipüramiid

Autoriõigus: CINARK – tööstusarhitektuuri keskus,  
Taani Kuninglik Akadeemia

MÄRKUS: Eluaegne väärtus ja taaskasutuse potentsiaal on 
samuti keskkonnamõju hindamise põhiparameetrid.

Vask leht
12,43 kg

Kuusk
-21,77 kg

Modifitseeritud
puit

-11,42 kg

Värv, matt
0,36 kg

Tsemendiga liimitud puitlaastplaat 
15,25 kg

Kips 
7,50 kg

EPDM foolium
8,60 kg

Tellistest katusekivid
15,88 kg

—  Telliskivi, punane, topeltpõletusega
 97,01 kg

—  Põletamata savitellis
 10,11 kg

—  Savikrohv
 1,86 kg

—  Tammepuit
 -26,58 kg

—   Põletatud savitellis
 57,08 kg

—  Tsink
 18,31 kg

—  Katusepaneel (terasest) 
 13,29 kg

Lubja-liivakivi
26,44 kg

Telliskivi, punane,
ühekordse põletusega 

61,04 kg   

   —

Alumiiniumleht 
 56,48 kg

   —

Tsingitud teras 
 16,39 kg

   —

Keraamilised plaadid  
 12,94 kg

   —

Kiltkivi 
9,78 kg

   —

Taaskasutatud tellis 
0,52 kg

   —

kõrge C02 mõju

madal C02 mõju

Kiudtsementplaat
6,99 kg

Eeldatava elueaga 50 aastat või rohkem 
peavad EQUITONE‘i paneelid vastu sageli 
kauem kui on hoone eluiga. Need on 
ette nähtud lahtivõtmiseks pööratava 
fikseerimisega süsteemid, mis võimaldavad 
taaskasutamist fassaadikattes või mujal.

VASTUPIDAVUS  
EQUITONE [tectiva]® Tõestatud eluiga

50 aastat või rohkem

Disainitud

lahtivõetav  
pööratava  
fikseerimisega

KESKKONNAMÕJU Meie materjalide keskkonnamõju hindamine põhineb rahvusvahelistel 
standarditel (ISO 14025) ja on välisekspertide üle kontrollitud. Täpsema 
teabe saamiseks vaadake täielikku toote keskkonnadeklaratsiooni.

Vaadake täielikku aruannet

10kg CO2 eq/FU

1kg CO2 eq/FU

Ehitusmaterjalide püramiidi töötas välja Taani 
Kuningliku Akadeemia Industrialiseeritud 
Arhitektuuri Keskus (CINARK) 2019. aastal. See 
on erinevate materjalide tootmisega seotud 
süsinikuheitmete visualiseerimine. Püramiid 
keskendub toote etapile (elutsükli faasid A1–A3).

See annab ülevaate kiudtsementplaatide 
mõjust seoses globaalse soojenemisega 
võrreldes teiste kattematerjalidega.
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Lisainfo

https://www.equitone.com/et-ee/Dokumendiid/?filter=documentType.eq.Sustainability%2fproductName.eq.EQUITONE+%5btectiva%5d
https://www.equitone.com/et-ee/keskkond/lisainfo/


KESKKONNAMÕJU 
HÄLLIST HAUANI  
/ M² PIND
EQUITONE [tectiva]® GWP* Mõju /m² EQUITONE [tectiva]® 

— 8 mm
GWP* Mõju /m² EQUITONE [tectiva]®  
— 8 mm + puidust alusraam

GWP* Mõju /m² EQUITONE [tectiva]®  
— 8 mm + alumiiniumist alusraam**

Tooteetapp (A1-A3) 

Ehitusprotsessi etapp (A4-A5) 

 Kasutusetapp (B1-B7) 

Eluea lõpp (C1-C4)

KESKKONNAMÕJU 
LOOMISEST 
VÄRAVANI 
/ M² PIND
EQUITONE [tectiva]®

CO
2

8,1 kg
=

1 kg/mm**

GWP* Mõju /m² EQUITONE [tectiva]®  
— 8 mm

Tooraine (A1)

Transport (A2)

Tootmine (A3)

*    Globaalse soojenemise 
potentsiaal kg CO2/m² 

*    EPD aluseks võetud LCA projekti aruandes esitatud andmed.

**  Nagu mainitud EPD jaotises D, on alumiiniumist alusraamil märkimisväärne kasu väljaspool 
süsteemi (-27.3 kg), sest alumiinium on täielikult taaskasutatav.

Hällist hauani (Cradle-to-grave) hindab keskkonnamõju tootmisest, transpordist ja paigaldamisest kuni 
kasutusea lõpuni ja pärast seda (EPD moodulid A1–C4). Meie materjalid on terviklik süsteem koos alusraamiga. 
Alusraami valikud sõltuvad sageli kohalikest eeskirjadest või eelistatud fikseerimistehnikatest.

Cradle-to-gate (hällist väravani) hindab mõju alates tooraine kaevandamisest 
kuni tootmiseni ja kuni toote tehasest väljumiseni (EPD moodulid A1–A3).

*   Globaalse soojenemise  
potentsiaal kg  CO2/m² 

MATERJALI KOOSTIS
EQUITONE [tectiva]® Põhi- koostisosad

Tsemendi 

Kiud

Liiv  

Lubi 

Muud 

TAASKASUTUSE 
POTENTSIAAL

MATERJALI OMADUSED

Kõik EQUITONE‘i materjalid on loodud süsteemina, mis võimaldab taaskasutamiseks hõlpsat kokku- 
ja lahtivõtmist. Paneelid kinnitatakse tugiraami külge kas varjatud või nähtavate mehaaniliste 
kinnitustega. Varjatud süsteemide puhul kasutatakse mõnikord liime. Me ei soovita selliseid 
kinnitussüsteeme, kuna need seavad ohtu meie materjalide korduvkasutamise.

Kiudtsementkate toetab jätkusuutliku ehituse põhimõtteid:

Modulaarne Lihtne lahti võtta Vastupidav (+50 aastat) Kerge

EQUITONE paneelid on projekteeritud ja toodetud taaskasutuse potentsiaali 
maksimeerimiseks. Külastage meie veebisaidi keskkonnaalast lehekülge, et 
saada lisateavet meie pühendumuse ja seniste edusammude kohta.

Kohalikud allikad >65% kasutatud toorainest EQUITONE‘is [tectiva]® 
tarnitakse tehasest 150 km raadiusest.*

REACH-vastavus REACH-vastav katte lahendus, EQUITONE [tectiva]® 
ei sisalda väga ohtlikke aineid (SVHC).

Jätkusuutlik logistika 85% kasutatud toorainest EQUITONE‘is [tectiva]® 
transporditakse üle vee, vähendades fossiilkütuste tarbimist, 
müra ja õhusaastet ning süsinikdioksiidi heitkoguseid.*

Vaadake täielikku lugu

Tutvuge meie kinnitustega

*** Ligikaudne väärtus

** Ligikaudne väärtus

CO
2

11.2 kg
=

1.4 kg/mm***

CO
2

12.3 kg
=

1.5 kg/mm***

CO
2

32.6 kg
=

4.1 kg/mm***

https://www.equitone.com/et-ee/keskkond/
https://www.equitone.com/et-ee/tugi/
https://www.equitone.com/en/installation/34748/attachment-systems-are-also-a-matter-of-design/


Jäätmevoog läbi väärtusahela

Kõik tootmisfaasis tekkivad EQUITONE‘i jäätmed suunatakse taaskasutusse materjaliahelates, näiteks 
transporditakse jäätmed tsemendiahju, kus need taastöödeldakse.

Samuti võib hoolikas planeerimine vähendada jäätmeid. Materjali optimaalse kasutamise kohta nõu saamiseks 
võtke ühendust kohaliku spetsifikatsioonihalduriga või võtke ühendust otse meiega. 

Paigaldamisetapis tekib väga vähe jäätmeid, kuna enamik paneele lõigatakse vajalikku mõõtu lõiketsehhis.

Taaskasutus praktikas

Tsement 
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Liiv  

Muud   
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Lubi
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Jäätmed

Tsement 

Kiud

Moodulkonstruktsioon Minimaalselt jäätmeid Korduskasutus või hoone renoveerimine

Vaata projekte Vaata projekte Vaata projekte

WASTE FLOWS 

EQUITONE sobib moodulehituseks, 
pikendades seeläbi hoone kasutusiga.

Arhitektid on hoolika planeerimise abil 
suutnud vähendada lõikejäätmed nulli 
või nullilähedaseks.

Kuigi see on alles katsetamisjärgus, 
hõlmavad mõned projektid juba EQUITONE‘i 
fassaadipaneelide taaskasutamist.

Lisateabe saamiseks meie  keskkonnaalaste 
tegevuste keskkonnaalaste tegevuste ja 
materjalide kohta külastage meie veebilehte.  

LISAINFO

EQUITONE  
JÄTKUSUUTLIKKUSE 
MANIFEST

ETEX GROUP  
JÄTKUSUUTLIKKUSE 
ARUANNE

Lugege Lugege

BREEAM-I & LEED-I 
PUNKTISÜSTEEM

EQUITONE‘i abil on võimalik 
saada BREEAM-i punkte.

BREEAM-süsteemi eesmärk ja punktid 

Lisainfo

EQUITONE‘i abil on võimalik 
saada LEED v4 punkte.

LEED-süsteemi eesmärk ja punktid 

Lisainfo

ÖKOLOOGILINE JA 
SOTSIAALNE TOOTMINE

ÜRO SÄÄSTVA ARENGU 
EESMÄRGID (SDGS)
Kiudtsementtehnoloogia piire nihutades on EQUITONE pühendunud säästva arengu eesmärkidele ja 
loob nende täitmiseks partnerlussuhteid. Keskendume peamiselt järgmistele eesmärkidele:

Tagame turvalise töökeskkonna ning aitame kaasa ohutule ja tervislikule 
eluasemele, tagades tervisliku elu ja heaolu edendamise kogu maailmas.

Soodustame juhtimist sõltumata soost ja tagame soolise 
võrdõiguslikkuse organisatsiooni kõigil tasanditel.

Soodustame puhtale energiale üleminekut kohapealsete 
päikesefarmide ja koostootmisseadmete kaudu.

Meie materjalid on kerged, vastupidavad ja tekitavad vähe jäätmeid, 
tagades vastutustundliku tootmise ja tarbimise.

Olles pühendunud sellele, et 2030. aastaks ei jõuaks jäätmeid prügilasse, 
võtame vastu meetmeid kliimamuutuse ja selle mõjudega võitlemiseks.

14001
2015ISO
45001
2018ISO

Do you believe 
in the afterlife?

Let’s explore circular building together.

Avastage meie jätkusuutlikkuse algatused

EQUITONE [tectiva]® toodetakse tootmishoonetes, 
mis vastavad rahvusvahelistele ISO 14001 ja 
ISO 45001 kvaliteedistandarditele. Töötame 
pidevalt selle nimel, et vähendada oma 
kliimajalajälge ja pakkuda turvalist töökohta.

®

30
/110 punkti

36
/148 punkti

Selles dokumendis sisalduv teave põhineb avaldamise hetkel olemasolevatest viimastest andmetes. Meie pühendunud pideva 
toote- ja süsteemiarenduse programmi tõttu jätame endale õiguse lisada või muuta siin sisalduvat teavet ette teatamata. 
Konkreetsete rakenduste puhul peaksid kasutajad pöörduma kohalike EQUITONE‘i esindajate poole. Selles dokumendis 
kujutatud fotosid ei tohiks tingimata võtta hea tava soovitusena või värvide täpse esitusena. Õige värvitooni valimiseks küsige 
kindlasti tootenäidiseid.

https://www.equitone.com/et-ee/kontakt/
https://www.equitone.com/et-ee/blogi/68799/Hong-Kong-Museum-of-Art-Modular-Reclad/
https://www.equitone.com/et-ee/blogi/129312/restrained-in-geometry-refined-in-detail-with-equitone/
https://www.equitone.com/et-ee/blogi/105807/recycling-house-fibre-cement-panels/
https://www.equitone.com/et-ee/keskkond/
https://www.equitone.com/et-ee/keskkond/keskkonnasobralik-ehitus/
https://www.equitone.com/et-ee/Dokumendiid/?filter=documentType.eq.Sustainability
https://www.etexgroup.com/en/sustainability-report-2020
https://www.equitone.com/et-ee/Dokumendiid/?filter=documentType.eq.Sustainability
https://www.equitone.com/et-ee/Dokumendiid/?filter=documentType.eq.Sustainability
https://www.etexgroup.com/siteassets/site-assets/.global/files/annual-reports/annual-reports-2020/annual-report-2020?v=496273#page=46

