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Declaração ambiental de produto para sistemas de aço
28. janeiro 2014
Para atestar/certificar a sustentabilidade dos sistemas de perfis de aço e aço inoxidável, Forster tem à
disposição dos seus distribuidores EPD (Ambiental Declaração do produto/ Environmental Product
declaration) estabelecido pelo IFT instituto em Rosenheim de acordo com DIN ISO 14025 e EN 15804 para
janelas, portas e fachadas.
Como prova de compatibilidade ambiental e, assim, a durabilidade da construção, em breve será parte das
licitações/ofertas, especialmente aqueles relativos aos edifícios públicos.
Vários sistemas de certificação internacional de construção (LEED, BREAM, DGNB, NBB) avaliam habitualmente
edifícios classifica-os por categoria Bronze, Prata e Ouro.
Os sistemas de certificação de sustentabilidade/durabilidade assenta com base no modelo dito de 3 pilares:
Ecologia (disponibilidade de recursos), aspetos socioculturais (acessibilidade) e economia. Nesta abordagem, os
três pilares são consideradas como um todo. A sustentabilidade sendo exigido pela UE dentro da OPCO (Portaria
sobre os produtos de construção), a sustentabilidade será no futuro uma propriedade solicitada, como já é o caso
de proteção contra o ruído.
Para atender a esses requisitos, Forster, juntamente com membros da VFF (Verband Fenster + Fassade Frankfurt),
mandatou o Instituto ift Rosenheim para o estabelecimento de EPD (Ambiental Declaração de Produto) de acordo
e conforme as
normas DIN ISO 14025 e EN 15804 para janelas, portas e fachadas de aço e aço
inoxidável.
A descrição dos produtos de construção está dividido nas etapas de fabricação, o momento de construção,
utilização, reutilização e o potencial para reciclagem. Assim, fornece informações sobre a necessidade global de
energia e recursos.
O EPD disponibilizados por Forster servem de base para a obtenção de EPD de seus fornecedores, os quais
podem então ser utilizados para a certificação dos edifícios.
Ficamos ao V/inteiro dispor para todo e qualquer esclarecimento.
Com os melhores cumprimentos.
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