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ATT BYGGA MED VISION innebär att ta framtiden på allvar och att vara 
medveten om att våra resurser är ändliga. Vi är övertygade om att framtida 
stadsutveckling är omöjlig utan hållbar återanvändning av material. Vi visar 
vårt fokus på hållbarhet genom att introducera Hydro CIRCAL® 75R för våra 
systemlösningar, en av de mest hållbara aluminiumlegeringarna i vår sektor. 
 
Hydro CIRCAL® 75R är aluminium av högsta kvalitet tillverkat av minst 75% 
återvunnen, uttjänt aluminium, från exempelvis glasfasader och fönster som 
demonterats från byggnader för att återvinnas. 
 Omsmältning av återvunnen aluminium kräver endast 5% av den energi 
som behövs för att producera primäraluminium. Så ju högre andel återvunnet 
material det är, desto bättre är det för städerna och miljön.

VAR MED &
REVOLUTIONERA
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GENOM ATT ANVÄNDA förnybar energi och modern teknik kan Hydro 
producera renare aluminium än någonsin. Produktionen är spårbar och 
produkten är certifierad av en oberoende tredje part (DNV GL).
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Vi strävar efter hållbarhet 
Våra systemlösningar som använder Hydro CIRCAL® 75R  har 
en av de högsta andelarna av återvunnen aluminium på mark-
naden: 75% eller mer. Produktionsprocessen är oberoende 
certifierad enligt ISO 14064 och spårbar.

100% möjlighet. 5% energi. 
Aluminium är oändligt återvinningsbart utan att dess kvalitet 
och materialegenskaper går förlorade. Dessutom kräver 
återvinning av uttjänt aluminium endast 5% av den energi som 
behövs för att producera primäraluminium. Så ju högre innehåll 
av skrot, desto bättre är det för städerna och miljön.

MÄNNISKOR HAR ALLTID demonterat existerande byggnader 
för att uppföra något nytt. Idag är detta inte bara ekonomiskt 
utan också ekologiskt oundvikligt. Idag lagras 200 000 000 ton 
aluminium i byggnader världen över – redo för ansvarsfull och 
oändlig återvinning. Detta gäller också för fasader.

360° livscykel: en win-win situation  
Tack vare våra systemlösningar baserade på Hydro CIRCAL® 
75R återvinns aluminiumskrot tillbaka till produktionscykeln. 
Vi kallar denna process av återvinning av material för ”urban 
mining”. Det sparar primära råmaterialresurser och minskar 
mängden avfall i våra städer.

200 000 000 TON 
I OÄNDLIGHET
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ETT MINIMALT  
CO2-AVTRYCK
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Hydro CIRCAL® 75R har ett av de lägsta CO2-avtrycken i 
världen: 2,3 kg eller lägre CO2 per kilo producerad aluminium.  
Detta är 84% mindre än genomsnittet för primärproduktion.
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Hållbar miljöcertifiering
Våra innovativa systemlösningar försäkrar fastighetsutvecklare, arkitekter och 
investerare att deras projekt möter kraven för miljöcertifiering.

Utveckla framtidens byggnader  
Med Hydro CIRCAL® 75R, kommer ditt projekt redan idag uppnå morgondagens 
standard – inklusive green building-certifiering som LEED, BREEAM och DGNB. 
 Desto fler projekt som byggs med hållbara systemlösningar av aluminium, 
desto mer kan vi kontinuerligt förbättra ekobalansen i materialet och byggnaden. 
Vi är övertygade om att framtidens byggnader kommer att realiseras med 
förnybara material. Vi kan hjälpa dig att vara en del av detta.

ENKELT & 
REVOLUTIONERANDE
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Genom att lägga till den här texten till dina föreskrivningstexter 
hjälper du till att realisera framtidens byggnader. 

ÅTERVUNNET MATERIAL ANVÄNDS I SYSTEMET INOM FÖLJANDE 
OMRÅDE:

• Aluminium med en materialanvändning av minst 75% end-of-life (EoL)  
 material, t.ex. AW 6060 T66.

För återvunnen EoL-aluminium; uttjänt aluminium som tidigare varit install-
erat i en byggnad och därefter återvunnits. Den återvunna halten om minst 
75% (> 75% EoL-material) verifieras av en oberoende certifiering.
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Hydro REDUXA® är aluminium med lågt koldioxidavtryck. Genom att använda 
förnybar energi från vatten, vind och sol kan Hydro producera renare aluminium 
än någonsin. Hydro REDUXA® har ett maximalt koldioxidavtryck på 4,0 kg 
CO2 per kilo producerad aluminium. Det motsvarar mindre än en fjärdedel av 
det globala genomsnittet.
 Vi kan garantera att utvalda delar av aluminiumproduktionen uppfyller bland 
de högsta standarderna i världen, även ur ett klimatperspektiv, vi är nämligen 
övertygade om att våra kunders möjligheter ökar i takt med att deras koldioxid- 
avtryck minskar.
 Hydro 4.0™ är certifierat av DNV GL enligt ISO 14064 och omfattar alla 
koldioxidutsläpp, från bauxitbrytningen och förädlingen av aluminiumoxid till 
produktionen av aluminium i elektrolys och gjutning.

FRAMSTÄLLD AV 
FÖRNYBAR 

ENERGI
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TILLSAMMANS  
BYGGER VI FÖR 

FRAMTIDEN
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Om Sapa

Sapa erbjuder arkitekter, projektörer, metallbyggare, investerare och privat-
kunder världen över ett omfattande utbud av innovativa, tillförlitliga och estetiskt 
tilltalande aluminiumsystem som bland annat: fasader, dörrar, fönster, tak och 
integrerade solceller. Sapa är en av de största leverantörerna av byggsystem i 
aluminium i Europa och ingår i det globala aluminiumföretaget Hydro.
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Genom användning av förnybar energi och modern teknik kan Hydro producera 
renare aluminium än någonsin tidigare. Produktionsprocessen är spårbar och 

produkten är certifierad av en oberoende tredje part (DNV GL).
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