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ProductXchange hjelper bygg- og anleggsnæringen med å velge gode og sertifiserte produkter. Foto Breeam.

Flere muligheter med ProductXchange
På et større bransjetreff 7. januar presenterer coBuilder nye muligheter med ProductXchange og

kundenes erfaringer med det digitale stoffkartoteket.

Av: Christopher Kunøe

Helt siden bransjesystemet BASS har utviklingen av kjemikaliehåndtering og innsamling av

produktdokumentasjon skutt fart. Navnebyttet fra ChemXchange til ProductXchange skyldes at systemet nå

har fått utvidet sitt innhold av produktinformasjon.

ChemXchange blir ProductXchange

Med ChemXchange kunne brukerne enklere distribuere og samle inn sikkerhetsdatablader,

ytelseserklæringer, monteringsveiledninger, miljødokumentasjon, teknisk dokumentasjon, FDV med mer.

Med ProductXchange har coBuilder samlet dokumenter som etterspørres på BREEAM NOR-prosjekter i

forbindelse med Sjekkliste A20 og emne HEA 9, inn under ett merke.

Byggevareforordningen

Systemet gjør det også enklere å samle inn all den nødvendige dokumentasjonen som kreves etter

innføringen av Byggevareforordningen 1. januar i år. Nå stilles det strengere krav til å dokumentere produkter

som skal brukes i norske byggverk.

Særlig er det en utfordring at det i dag kjøpes fler og fler produkter fra utlandet, ved at aktører som etablerer

seg i Norge fra utlandet tar med seg produkter inn på prosjekter.

På samme måte som ChemXchange har vært med å løse utfordringer innenfor REACH, vil det nye systemet

ProductXchange nå hjelpe bygg- og anleggsnæringen med å velge sertifiserte og miljøriktige produkter.

http://byggmesteren.as/author/kunoe/
http://www.cobuilder.com/no/Produkter/ChemXchange/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/Kjemikalieregelverket_REACH/
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Kjemikalier

ProductXchange tilbyr nå den europeiske byggenæringen et skreddersydd, rimelig, brukervennlig, elektronisk

informasjonssystem for kjemisk informasjon. Systemet vil legge til rette for kjemisk risikovurdering, kjemisk

kommunikasjon oppover og nedover i leverandørkjeden, samt kjemikaliehåndtering.

ProductXchange er utviklet for å løse europeiske og nasjonale

markedskrav.

Faste produkter

I tillegg til kjemikalier får du i ProductXchange oversikt over produkter/faste artikler og tilhørende

dokumentasjon og egenskaper. På en enkel måte kan du se om produkter tilfredsstiller gjeldende krav for

bruk i norske byggverk.
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