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Sarek klarar världens strängaste hälsokrav – med bred marginal
det gör inte blandare tillverkade i mässing. de avger tung-
metaller som bly och nickel till vattnet. tungmetaller som 
lagras i den mänskliga kroppen när vattnet dricks eller i na-
turen när det spolas ut direkt i avloppet. i båda fallen utgör 
tungmetallerna ett allvarligt hot mot hälsan och miljön. 
mängderna tungmetaller som avges till vattnet kan vara 
upp till 10 gånger högre än de lagstadgade kraven. detta 
har nu fått både konsumenter och politiker att reagera.
 den rostfria blandaren Sarek ligger mer än 10 gånger 
under gränsvärdena för tungmetallavgivning till dricksvat-
ten. halten av farliga ämnen som avges till dricksvattnet 
är minimala och i praktiken försumbara. Sarek klarar med 
mycket god marginal de strängaste hälsokraven som i dag 

finns för ett typgodkännande. det gäller bland annat USa 
och australien. 
 i USa kommer man inom kort att skärpa kraven ytterli-
gare när det gäller förekomsten av tungmetaller i material 
för blandare. de nya lagkraven kommer att tillåta maximalt 
0,25 % bly. även det kravet klarar Sarek med god marginal.

Dubbla vinster för miljön
Vinst 1. Sarek är tillverkat i en typ av rostfritt stål som har en 
mycket stabil legering. en legering som inte avger skadliga 
halter av tungmetaller till dricksvattnet – eller miljön. våra 
reningsverk kan inte ta hand om tungmetaller som är lösta 
i vatten. tungmetallerna går således vidare till naturen och 
lagras i sjöar och vattendrag. och kan så småningom nå 

allvatten är vårt viktigaste livsmedel. Kanske också det vanligaste. Därför finns stränga regler om vad kallvatten får innehålla 

i form av kemikalier och tungmetaller. Kraven finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Föreskrifterna är baserade 

på de nya direktiven om dricksvatten från EU.

I Sverige har man fortsatt att godkänna och installera blandare av mässing. Detta trots att kallvattnet som kommer ur dessa kranar inte 

lever upp till Livsmedelsverkets föreskrivna lagkrav. I dag finns varken provningsanstalter eller myndigheter som kontrollerar tungmetall-

avgivningen enligt dricksvattendirektiven.
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vårt grundvatten. inte undra på att kemikalieinspektionen 
och andra myndigheter helt vill ha bort förekomsten av 
bly och andra tungmetaller – i alla produkter. och vad kan 
vara mer naturligt än att prioritera produkter som kommer 
i kontakt med livsmedel.

Vinst 2. Blandare i rostfritt stål kräver ingen elektrolytisk be-
handling, det vi dagligdags kallar förkromning. det räcker 
med en mekanisk bearbetning för att få en blankpolerad 
yta. miljöbelastningen blir betydligt mindre än för blandare 
tillverkade av mässing.  vid förkromning doppas blandarna 
i ett antal bad, bl a med nickel och krom. Bad som måste 
renas innan vattnet kan gå vidare till kommunalt reningsverk 
och vidare till kretsloppet. 

Flera hälsovinster med Sarek
Mindre risk för bakterietillväxt. Blandare av märket Sarek är 
tillverkade med en speciell gjutmetod där man använder 
vax som kärna. detta ger helt släta ytor på insidan i blandaren. 
traditionell gjutning av blandare i mässing med kärnor av 
sand ger en skrovlig insida som utgör en utmärkt grogrund 
för bakterier. med den släta ytan inuti Sarek har man rejält 
minskat risken för bakteriell tillväxt.

Mindre problem för nickelallergiker. rostfria blandare innebär 
betydligt mindre risk att bli exponerad för nickel. den 
nickel som förekommer i Sarek är så hårt bunden till 
legeringen att avgivningen till dricksvattnet bara uppgår 
till bråkdelar av de tillåtna 20 mikrogram per liter vatten. 
förhållandet för traditionellt tillverkade blandare är oftast 
det motsatta. där kan nickelhalten i dricksvattnet överstiga 
gränsvärdet med flera gånger.

Sarek har lång livslängd – bra för miljön och ekonomin 
lång livslängd ger i sig en minskad miljöbelastning. mins-
kad utvinning av mineraler, mindre transporter osv. Sarek 
säljs med 20 års garanti på blandarhuset. inuti blandaren 
finns bara välkända och godkända komponenter. där upp-
går garantin till 5 år vid normal användning. dessutom är 
allt material i blandarna till 100 % återvinningsbart. den 
långa livslängden gör Sarek till ett mycket bra val. Både för 
ekonomin och miljön.

Sarek är tillverkad för den nordiska marknaden
Sarek är tillverkad efter svenska specifikationer och för den 
nordiska marknaden. därför passar Sarek redan i dag in i 
befintliga och framtida installationer. 
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                         ™ 
är tillverkat i rostfritt material aStm/aiSi 304.  en legering som inte avger skadliga 

halter av tungmetaller till dricksvattnet eller miljön. dagens strängaste regler för tungmetallavgivning 

till dricksvatten finns exempelvis i USa:s standard nSf 61 och den australiska standarden aS 4030.

livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten är baserat på eU:s krav på dricksvatten, 98/83/eG. 

direktiven är införlivade i livsmedelsverkets föreskrifter SlvfS 2001:30 och med omtryck livSfS 2005:10.

Sarek klarar även Boverkets ljudnormer som är lika med eU:s normer. Sarek har nyligen testats av norska 

Sintef (tidigare norsk Byggforskningsinstitut) och klassades i ljudgrupp 1, den bästa ljudgruppen.
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