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Saint-Gobain România a reînnoit Declarațiile de Mediu pentru plăcile
din gips-carton produse la nivel local
Saint-Gobain România reînnoiește Declarațiile de Mediu pentru plăcile din gips-carton Rigips®,
fabricate în România. Luând în considerare numărul Declarațiilor de Mediu înregistrate la nivel global,
compania își consolidează poziția de lider al pieței, deținând cel mai cuprinzător portofoliu de produse
folosite în construirea clădirilor verzi și a unui mediu durabil.
Una dintre prioritățile Grupului este protejarea mediului înconjurător, iar această preocupare se
manifestă încă din stadiul de proiectare a produselor, prin adoptarea unei atitudini responsabile și
angajamentul permanent de a produce materiale care îndeplinesc cel mai înalt nivel de performanță
și durabilitate. În acest sens, Saint-Gobain pune la dispoziția dezvoltatorilor un portofoliu amplu de
produse cu Declarații de Mediu (en. Environmental Product Declaration, EPD). Declarațiile de Mediu
sunt esențiale pentru evaluarea sustenabilă a clădirilor, oferind informații cantitative despre
sustenabilitatea produselor și contribuind la acumularea de credite (puncte) pentru scorul de obţinere
a certificӑrii verzi pentru clӑdiri.
Saint-Gobain Rigips a reînnoit Declarațiile de Mediu pentru următoarele produse fabricate în
România:






Placa din gips-carton Rigips® RB tip A 12.5 mm
Placa din gips-carton Rigips® RBI tip H2 12.5 mm
Placa din gips-carton Rigips® RF tip F 12.5 mm
Placa din gips-carton Rigips® RF tip F 15 mm
Placa din gips-carton Rigips® Fonic tip D

„Obținerea Declarațiilor de Mediu pentru plăcile din gips-carton fabricate în România reprezintă încă
o confirmare a angajamentului nostru permanent de a genera produse sustenabile cu impact local
ridicat, fiind un promotor activ al clădirilor verzi și al unui mediu durabil.
Tot din portofoliul nostru de produse cu Declarații de Mediu fac parte gleturile și tencuielile Rigips®
și Rimano®. Aceste produse au în compoziție materie primă reciclată (ipsos), fiind primul test de
succes de reciclare a ipsosului în România. Această inițiativă ne aduce mai aproape de obiectivul
nostru de a susține economia circulară și de a reduce impactul asupra mediului, prin recuperarea și
reintroducerea în proces a deșeurilor. De asemenea, anul acesta au fost publicate și Declarațiile de
Mediu pentru produsele din vată minerală marca ISOVER fabricate la Ploiești. Aceste acțiuni
strategice contribuie considerabil la scopul Grupului nostru, Making The World A Better Home, pentru
binele nostru comun.” declară Ovidiu Păscuțiu, CEO Saint-Gobain România.
Toate Declarațiile de Mediu (EPD) sunt înregistrate în Sistemul International EPD®, cel mai amplu
sistem de declarații de mediu din lume, bazat pe standardele internaționale ISO. Acestea sunt publice
şi pot fi descărcate gratuit de pe www.environdec.com.
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Despre Saint-Gobain
Cu o vastă experienţă şi capacitate de inovare, Saint-Gobain, lider mondial în domeniul habitatului şi al
materialelor de construcţii, creează, produce şi distribuie materiale şi soluţii care contribuie la bunăstarea şi
viitorul fiecăruia dintre noi. Acestea pot fi găsite pretutindeni, în locurile în care trăim şi în viaţa de zi cu zi: în
clădiri, transporturi, infrastructură şi în multe aplicaţii industriale. Ele oferă confort, performanţă şi siguranţă,
abordând provocările legate de construcţie durabilă, de eficienţa utilizării resurselor şi de schimbările climatice.
Cu vânzări de 42,6 miliarde de euro în 2019, Saint-Gobain operează în 70 de ţări şi cumulează peste 170.000
de angajaţi. În România, Saint-Gobain furnizează produse și soluții din gamele Abrasives, Building Glass, Pietta
Glass Working, Sekurit, ISOVER, PAM, Rigips şi Weber, cu aproximativ 1800 de angajaţi și operează 21 de
linii de producţie în 12 situri industriale situate în Brăneşti, Călăraşi, Ploieşti, Satu-Mare, Turda, Suceava şi
Vălenii de Munte.
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