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DUURZAAMHEIDSVERKLARING – 
BLAUER ENGEL DE-UZ 76 
 
 
 
 
 

Overzicht van Pfleiderer producten met Blaue Engel certificering DE-UZ 76 
 
 
 

De Pfleiderer producten in het overzicht voldoen aan de Blauer Engel eis 
 

 zoals gesteld in Europese en Duitse wettelijke regelgeving met betrekking tot chemische 
stoffen (REACH-verordening bijlagen XIV & XVII; POP-verordening bijlage I; Duitse 
verordening inzake gevaarlijke stoffen voor werknemersbescherming (GefStoffV); 25ste 
Duitse verordening inzake emissiebescherming (BlmSchV); CLP-verordening) 

 

 van de legaliteit van de houtbronnen conform EU-verordening EUTR 
 

 aan het verwerkte hout. Voor producten met het PEFC en FSC Mix label van Pfleiderer wordt 
100 % van het hout gebruikt dat afkomstig is uit voorbeeldig beheerde FSC en PEFC 
gecertificeerde bossen, hergebruikt materiaal en andere gecontroleerde bronnen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 van een geldige productspecifieke Environmental Product Declaration (EPD) conform DIN 
EN 15804 

 

 voor het naleven van de luchtkwaliteit in de binnenruimte met betrekking tot emissies van 
vluchtige organische stoffen (VOS) 
 

Parameters 
Eis conform DE-UZ 76 – 
eindwaarde 28ste dag 

Pfleiderer producten met Blauer Engel  
– certificering DE-UZ 76 

Totaal organische verbindingen – TVOC ≤ 0,8 mg/m³ voldoet 

Totaal organische verbindingen – TSVOC ≤ 0,1 mg/m³ voldoet 

Kankerverwekkende stoffen ≤ 0,1 mg/m³ niet aantoonbaar 

Formaldehyde ≤ 80 µg/m³ voldoet 

 
© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH 
Deze informatie is zeer zorgvuldig opgesteld. Wijzigingen voorbehouden. Druktechnisch afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk. Op grond van de continue verdere 
ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en 
productdocumenten uitdrukkelijk geen juridisch bindende toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een concreet 
gebruiksdoeleinde af worden geleid. Het is daarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document 
beschreven producten steeds zelf voor het beoogde gebruik van tevoren te testen, net als de juridische randvoorwaarden en steeds met de actuele stand van de techniek 
rekening te houden. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de geldigheid van onze algemene bedrijfsvoorwaarden. 

FSC®  
(FSC C011773) 

PEFC  
(PEFC/04-32-0828) 

https://www.pfleiderer.com/nl-nl/producten/product-zoekfunctie-decoratieve-platen#sustain:Blue%20Angel%20DE-UZ%2076

