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Goda skäl att välja  
Fibo våtrumsskivor till nästa projekt 

Miljömedveten produktion är en självklarhet 
för oss. Vi kräver därför hållbara lösningar som 
minskar användningen av resurser och material.  
Vi använder oss enbart av leverantörer som 
uppfyller våra återvinningskrav i alla led.

EPD oberoende verifierad miljödeklaration regler som gäller i den inter-

nationella standarden ISO 14025. Fibo’s EPD kan användas av byggentre-

prenörer när nya byggnader skall certifieras enligt BREEAM.

Fibo är kvalitets certifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade  

enligt ISO 14001.

Fibo är spårbarhetscertifierade enligt FSC och PEFC.

Fibo prestandadeklaration Nr. 003/F-CPR-2018.

Fibo produkternas CE märkning är baserad på ETA 017/0124 där ETAG 

022 testet ingår i den europeiska tekniska bedömningen. Läs mer om 

skivans egenskaper i SINTEF Tekniskt Godkännande 2289 och RISE Rap-

porten.

Fibo är godkänt och rekommenderat av FFV professionella rådet för 

våtrum. 

Fibo uppfyller kraven på Boverkets regler är dessutom godkänt av SINTEF, 

VTT och MK.

Fibo har en antibakteriell yta som ger en dokumenterad effekt på stafy-

lokocker och E-Coli bakterier, testat enligt ISO 22196.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar 

överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga  

egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Fibo är godkända i Sunda Hus, i databasen finns bedömda produkter 

utifrån sitt dokumenterade kemiska innehåll. Bedömningarna delas upp i 

5 klasser A, B, C+, C- och D där A är bästa betyg.

Fibo är godkända i Byggvarubedömningen, här finns bedömda produkter 

dokumenterade utifrån sitt kemiska innehåll. Bedömningarna delas upp i 

3 klasser, Rekommenderas, Accepteras, och Undviks.

Fibo är godkända att ingå i Svanens Hus portal, för mer dokumentation 

se Nordisk Miljömärkningsportal.

Säkerhetsdatablad SDS och Tekniska datablad TDS, Förvaltning, Drift och 

Underhåll FDV samt Brand och ljuddokument och monteringsanvisningar 

finns på www.fibo.se

FN:s klimatmål

På Fibo använder vi FN:s globala mål för en 
hållbar utveckling som vårt strategiska ram-
verk. Vi har valt ut nedanstående mål som vi 
vill åta oss att uppnå som företag.

Mål 3: Vi skall säkerställa hälsosamma liv och  

främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 8: Vi skall verka för varaktig, inkluderande 

och hållbar ekonomisk tillväxt, full och  

produktiv sysselsättning med anständiga  

arbetsvillkor för alla.

Mål 9: Vi skall bygga motståndskraftig  

infrastruktur, verka för en inkluderande  

och hållbar industrialisering samt  

främja innovation.

Mål 11: Vi skall göra städer och bosättningar 

inkluderande, säkra, motståndskraftiga och  

hållbara.

Mål 12: Vi skall säkerställa hållbara  

konsumtions och produktionsmönster.

Mål 13: Vi skall vidta omedelbara åtgärder för att 

bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser.

Mål 14: Vi skall bevara och nyttja haven och de marina 

resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Mål 15: Vi skall skydda, återställa och främja ett hållbart  

nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 

bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöring 

samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Fokus på hållbarhet

Fibo välkomnar den utvecklingen, Fibo’s helt vattenbeständiga  

väggsystem för badrum, kök och andra rum som måste tåla tuff  

användning består av väggskivor med en kärna av certifierat trä  

som klickas ihop och låses med Fibo’s Aqualock-system.  

 

Väggsystemet kan fås i en mängd olika dekorer och priset för ett nor-

mal stort badrum är bara hälften i jämförelse med ett kaklat badrum.

Läs vidare på www.fibo.se



Vi är den miljömedvetne och ekonomiske 
beställarens bästa produkt- och leverantörsval

På fibo.se kan du hitta de kvalitetsdokument som behövs för en godkänd och säker installation.


