VISAPUSIŠKAS POŽIŪRIS:

GYVAVIMO CIKLO
VERTINIMAS

Vienintelis moksliškas būdas globaliai įvertinti
mūsų produktų poveikį aplinkai

SAINT-GOBAIN GYPROC ĮSIPAREIGOJIMAI
Saugoti aplinką - reiškia žinoti ir kasdien gerinti poveikį mūsų
aplinkai:

• Saugoti biologinę įvairovę ir natūralias žaliavas
• Mažinti žaliavų, energijos, vandens, išmetamų CO2 dujų kiekį
gamybos metu

• Riboti su transportavimu susijusį poveikį mūsų aplinkai
• Lengvinti montavimą ir mažinti atliekų susidarymą statybos metu
• Gerinti mūsų klientų komfortą, saugumą ir sveikatą
• Rūpintis produktų perdirbimu pasibaigus jų naudojimo laikui

GYVAVIMO CIKLO VERTINIMAS:

PAGRINDINIS ĮRANKIS ŠIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMUI
Saint-Gobain Gyproc pradėjo naudoti
„Gyvavimo ciklo vertinimą“ nuo 2010.
Gyvavimo ciklo vertinimas (Life Cycle Assesment, LCA) – tai būdas
įvertinti produkto poveikį aplinkai:

• kiekviename produkto gyvavimo ciklo etape: nuo jų atsi-

radimo, gamybos (įskaitant žaliavas) iki gyvavimo pabaigos ir
galutinio perdirbimo („nuo gimimo iki mirties“)

• vertinant visus aspektus susijusius su poveikiu aplinkai: CO2

emisijos, energijos ir vandens sunaudojimas, oro tarša, natūralių
žaliavų sunaudojimas, atliekų susidarymas ...)
ŽALIAVOS
GAMYBA

PERDIRBIMAS

TRANSPORTAVIMAS

MONTAVIMAS
GYVAVIMO PABAIGA
PASTATO GYVAVIMO LAIKOTARPIS

GYVAVIMO CIKLO VERTINIMAS, TIKSLUS IR
VISAPUSIŠKAS VERTINIMO BŪDAS
Vertinimas remiasi žinomais ir visų pripažintais
tarptautiniais standartais (ISO)

Tikslius ir moksliškai pagrįstus skaičiavimus
tvirtina trečioji nepriklausoma šalis

Visapusiškas poveikio aplinkai vertinimas
apima kiekvieną produkto gyvavimo ciklo etapą ir visus
galimus poveikio aplinkai aspektus
Gyvavimo ciklo vertinimas suteikia galimybę pagerinti mūsų
daromą poveikį aplinkai, kurti ekologines naujoves, t.y. naujoviškus produktus, draugiškus aplinkai per visą jų gyvavimo
ciklą, nuo sukūrimo stadijos iki jų gyvavimo pabaigos.

ALINKOSAUGINĖS PRODUKTŲ DEKLARACIJOS
SKAIDRIAM BENDRAVIMUI
Aplinkosauginė produkto deklaracija (EPD) – tai „Gyvavimo ciklo
vertinimo“ rezultatais pagrįsta deklaracija, kurioje pateikiama
informacija apie produkto poveikį aplinkai. Šie aplinkosauginiai
dokumentai kiek įmanoma, yra viešai skelbiami.
Mūsų bendravime taikoma skaidri politika, todėl mūsų aplinkosauginėse produktų deklaracijose (EPD) galėsite rasti visus „Gyvavimo
ciklo vertinimo“ rezultatus ir informaciją apie poveikį aplinkai
visais produkto gyvavimo ciklo etapais.
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GYVAVIMO CIKLO
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EPD (ALINKOSAUGINĖS
PRODUKTŲ
DEKLARACIJOS)

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMUS ATPAŽINKITE PAGAL
ŠĮ ŽENKLĄ

Mūsų klientai pagal šią piktogramą gali atskirti produktus, kuriems
buvo pritaikytas „Gyvavimo ciklo vertinimas“. Aplinkosauginė
produkto deklaracija (EPD) – tai oficialus dokumentas, kuriame
pateikiami vertinimo rezultatai. Trečiosios nepriklausomos šalies
patvirtinti rezultatai - tai įrodymas, kad esame visiškai skaidrūs.

VIRŠELIS:
Vaujours (Prancūzija) karjeras –
tai pastoviai atkuriamas karjeras,
siekiant išsaugoti jo biologinę
įvairovę. Buvo dirbama kartu
su Ekosferos asociacija ir jos ekspertais ekologais, kad vietovė
būtų išsaugota jos eksploatacijos metu.
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