
Kommuner och landsting kräver i allt högre utsträckning att golv i t.ex. förskolor och sjukhus ska vara såväl giftfria som miljövänliga 
och cirkulära. Det ställer höga krav på leverantörers förmåga att utveckla och tillverka hållbara produkter. Tarkett har tidigare 
lyckats skapa golv som innehåller återvunnet material eller biobaserade alternativ. Detta är dock första gången som återvunnet 
och biobaserat kunnat kombineras i en helt ny innovativ, hållbar och cirkulär produkt.

– Det nya golvet, iD Revolution, är producerat av återvunnen plast från bilrutor och biobaserad plast. Det innehåller även kalk, ett 
mineral som är mycket vanligt i naturen. Det innehåller inga ftalater eller lösningsmedel och är därför ett tryggt alternativ för såväl 
miljön som människor, fortsätter Dag Duberg.

En Svanenmärkning innebär mycket höga krav på andelen återvunnen eller förnyelsebar råvara, vilket gjort att det tidigare i praktiken 
varit omöjligt för plastgolv att klara kraven, i och med att de traditionellt sett baserats på fossila råvaror.  

iD Revolution blir därför det första plastgolvet i världen som klarat kraven för en märkning. Det är även det första plastgolvet i 
plankformat (s.k. LVT-golv) som är Cradle to Cradle certifierat på Guld-nivå.

– Det upplevdes omöjligt att ta fram ett plastgolv som klarade Svanens tuffa 
miljökrav, men efter ett intensivt och målmedvetet arbete med att skapa ett 
nytt innovativt, hållbart och cirkulärt golv är vi där, säger Dag Duberg, nordisk 
hållbarhetschef på Tarkett.
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Om iD Revolution
iD Revolution är ett plastgolv i plankformat (s.k. LVT-golv) som 
har en unik sammansättning med 24 % återvunnen plast från 
gamla bilrutor och kasserade säkerhetsglas från byggnader, 
11 % biobaserad polymer och 49 % kalk, ett mineral som det 
finns gott om i naturen. Den innehåller varken ftalater eller PVC 
utan består istället av PVB, en polymer som finns i glasrutor 
för att förhindra att glaset splittras om det går sönder.

Tillverkningen av iD Revolution sker på ett hållbart och kontrol-
lerat sätt – 99 % av vattnet som används vid tillverkningen 
recirkuleras och 50% av elen kommer från förnyelsebara 
energikällor. Resten klimatkompenseras så att tillverkningen 
blir helt CO2-neutral.

iD Revolution har en tjocklek på 2,5 mm, ett slitskikt på 0,55 mm 
och är behandlad  med TopClean XP™, vilket ger golvet samma 
goda slitage- och städegenskaper som Tarketts övriga LVT-
golv. Kollektionen består av 12 trä- och stenmönster och är 
framtagen för offentlig miljö i första hand.

För mer information:
Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef Tarkett
Telefon: +46 70 300 1912
E-post: dag.duberg@tarkett.com

Kerstin Lagerlöf, marknadchef Tarkett Sverige
Telefon: +46 70 300 19 28
E-post: kerstin.lagerlof@tarkett.com

Bilder och pressmaterial:
Tillgängligt för nedladdning, klicka här.

Om Tarkett 
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför 
idag golv- och väggmaterial för såväl hemmiljö som design- 
och funktionslösningar för offentlig miljö. Med 36 produktions-
enheter och ca 13 000 anställda är Tarkett en av de största 
golvtillverkarna i världen. 2018 omsatte företaget över 2,8 mrd 
Euro och varje dag säljs det ca 1,3 miljoner kvm golv till kunder 
i över 100 länder. I produktportföljen ingår bl a trä, plast, laminat, 
linoleum samt textila golv. Tarkett arbetar långsiktigt med 
hållbarhet enligt devisen ”Doing Good Together”. Sedan 2011 
tillämpar företaget principerna för Cradle to Cradle® för att 
skapa golvlös ningar som har en positiv inverkan på människors 
inomhusmiljö och på vår planet. En viktig del av arbetet är att 
verka för utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Tarkett är noterat 
på Euronext i Paris. För mer information, besök tarkett.se.
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