
 
 
 
Decibel Concept & miljön 
Strävan att erbjuda en miljöanpassad produkt innebär att många faktorer skall samstämma. Det gäller inte 
bara att förändra produkten så att innehållet blir bättre. Det finns många andra miljöpåverkande aspekter 
att ta hänsyn till. Hur lång livslängd har produkten?  Kan den återvinnas? Kan den återanvändas? etc 

Vi anser att livslängden och möjlighet till återanvändning är viktigt i vår miljösträvan. När vi installerar 
Decibel – mattorna i så kallad SoundSeal konstruktion, dvs permanent installation under avjämningsmassa, 
så blir livslängden extremt lång. I praktiken ligger den monterad under hela byggnadens livslängd. I andra 
fall där vi t ex monterar en Decibel 2 – matta under ett flytande parkettgolv, så kan Decibel – mattan 
återanvändas när trägolvet behöver bytas ut. På så sätt minimeras behovet av destruktion, frakter 
etc. Produktens funktion och livslängd måste bibehållas då förändringar görs på produktinnehåll och 
tillverkningsprocesser. Att förbättra ett innehåll men minska livslängden är ett risktagande om man ser till 
produktens hela livscykel. 

Vi har arbetat med våra Decibel – produkter i 30 år och följt möjligheterna till olika miljömässiga 
förbättringar. Decibel – mattorna är vid tillverkningen kvalitetssäkrad enligt BS EN 9001. 
Ett flertal råvarorna i produkten har kunnat bytas ut mot bättre alternativ genom åren, men även 
tillverkningsprocessen har förfinats och kostnadseffektiviserats energimässigt. Detta ligger naturligtvis i en 
tillverkares intresse ur ekonomisk synvinkel, men även fabrikens beslutsamhet att anpassas till regelverket 
inom miljöcertificeringen som t ex Green Building. Idag följer tillverkningen av DECIBEL produkterna detta 
regelverk. Indirekt skall detta leda till att produkterna fullt ut kan ingå i LEED projekt. 

Vi startade tidigt med miljöarbetet kring våra akustik mattor och redan 1997 lät vi Chalmers göra en 
Livscykelanalys (LCA) för en av våra produkter med gott resultat och en lärdom att bygga vidare på. 1988 
fick vi godkännande av Institutet för Byggekologi och sedan har utvecklingen skett löpande. Idag 
redovisas våra produkter via Säkerhetsdatablad, Byggvarudeklarationer, Byggvarubedömning och i Basta 
( där nya uppgifter nu lämnas in i och med att produkterna utvecklats inför 2012 ). 

Aprobo AB är medlemmar i Golvbranschens riksorganisation ( GBR ) som löpande arbetar med 
miljöfrågor, där vi även är delaktiga i miljögruppen. Som ett led i att förbättra vår dokumentation samt att 
förbättra kvaliteten på vårt miljöarbete, har vi fr om december 2011 anställt sakkunnig person för löpande 
miljöarbete. 

Under respektive produkt finner du olika miljörelaterade dokument.  


