
Biobaserade åskskyddsfästen

Mericon strävar efter en så låg miljöpåverkan 
som möjligt. Vi jobbar ständigt för att minska våra 
utsläpp och för att förenkla för våra kunder att välja 
miljösmarta produkter. Därför har vi utökat vårt 
sortiment med biobaserade åskskyddsfästen.

DKW Eco Products® är fästen för yttre åskskydd. 
De har samma egenskaper som traditionella 
åskskyddsfästen men är framställda av upp till 85 % 
förnybara råvaror. Istället för att tillverka fästen av 
traditionell olja från fossila källor tillverkas dessa 
produkter av polyeten som utvinns genom etanol 
från sockerrör. 

▶ Samma egenskaper som traditionella 
åskskyddsprodukter

▶ Tillverkas av upp till 85 % förnybart 
material, certifierad av TUV Rheinland 

▶ Minskat koldioxidutsläpp i produktionen 
och framställandet av produkten

▶ Bidrar till en mer hållbar miljö

▶ Minskar förbrukningen av fossila ämnen

▶ UV-skyddade

▶ Minskad miljöbelastning

▶ Biobaserad polyeten (sockerrör)

Mericon Sverige AB ska genom ett systematiskt 
arbete med ständiga förbättringar minimera vår 
miljöpåverkan genom att:
▶ Minska energiförbrukning, utsläpp och avfall
▶ Prioritera förnyelsebara resurser och miljömärkta 
varor
▶ Öka återanvändning och återvinning
▶ Välja leverantörer som är aktivt miljömedvetna,  
och i hög grad använder återvinningsbara produkter, 
tjänster och system
▶ Uppfylla – eller där det är möjligt, överträffa – 
aktuella lagar och krav
Vi arbetar för att varje medarbetare ska förstå 
miljökonsekvensen av företagets och sitt eget 
handlande, och för att alltid ha möjligheten att ta 
ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det 
egna arbetet.



Biobaserade åskskyddsfästen

Art nr Typ Förp (st) Vikt

032200 Takfäste ECO H: 45mm, Ø 8–10 mm clip 1 0,83

Art nr Typ Förp (st) Vikt

032201 Takfäste ECO H: 45 mm, Ø 8–10 mm clip 1 0,82

Art nr Typ Förp (st) Vikt

032203 Skruvfäste ECO H: 18 mm, Ø 8–10 mm clip 1 0,01

Art nr Typ Förp (st) Vikt

032205 Skruvfäste ECO H: 40 mm, Ø 8–10 mm clip 1 0,01

Art nr Typ Förp (st) Vikt

032202 Takfäste fyllt block ECO H:83mm, Ø8mm clip 1 1,00

Takfäste ECO H: 25 mm, Ø 8–10 mm clip

Takfäste ECO H: 45 mm, Ø 8–10 mm clip

Skruvfäste ECO H: 18 mm, Ø 8–10 mm clip

Skruvfäste ECO H: 40 mm, Ø 8–10 mm clip

Takfäste fyllt block ECO H: 83 mm, Ø 8 mm clip

Kontakta oss gärna för mer information!

Produkter för ett hållbart åskskyddssystem och en hållbar miljö


