GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Daas ClickBrick.

Toepassingsgebied

1. Buitengevel.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Baksteen.

Samenstelling

90% klei en 10% zand.

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

Productspecificaties

Certificaat/label
Productieproces

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

HIER KLIKKEN VOOR:
1. een afbeelding van het product, waaruit blijkt
uit welke onderdelen het product bestaat.
2. Optioneel: een afbeelding van het product in
zijn toepassingsgebied (niet verplicht)
3. Graag los aanleveren, als JPEG, EPS of Tiff
bestand op ware grootte, min. 300 dpi. Logo’s
graag als eps bestanden en in full color
aanleveren.

Volledig recyclebaar, vrij van schadelijke stoffen, droogstapel systeem (geheel afstapelbaar).
Verder is Daas ClickBrick demontabel en volledig Cradle to Cradle.
Door de open stootvoegen ontstaat een sterk ventilerende gevel, die door deze eigenschap volledig onderhoudsvrij is en een eeuwige
frisse uitstraling behoudt.

Onderhoudsvrij, verwerkbaar bij alle weertypen, schone bouwplaats, laag uitval percentage.
ClickBrick wordt op specificatie geproduceerd en geleverd.
Hierdoor wordt overtollig afval vookomen.
Monolithische gevel, door het ontbreken van de lintvoegen en minimale stootvoegen ontstaat er een sterk ventilerende gevel.
Modulair systeem, standaard maat.
Leverbaar in vele kleuren en structuren die onderling door de hoge maatvastheid zonder enig voorbehoud zijn te mixen tot nieuwe
sorteringen.
KOMO productcertificaat, EPEA gecertificeerd (Cradle to Cradle -zilver), Material Health Gold.
Vormen, drogen en bakken van diverse kleisoorten, volledige retourgarantie van stenen, clips en ankers na beëindiging van de
levensduur van het project.
100% hergebruik productieafval. Volledig gesloten watercircuit, volledig hergebruik halffabricaten.
Eigen 8 ha. solarpark voor de opwekking van groene stroom.
Houten pallet en afbreekbare folie.
2.1 Milieuprestatie; 2.2.4 Bouwmethode en techniek.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energielabel

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden
en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet
uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain
Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.
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