GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Mosa vloertegels.

Toepassingsgebied

14. Tegelwerk.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Keramische ultragres vloertegel.

Samenstelling

Klei 58%, silica1%, kaoline 2%, veldspaat 16%, pigment 2%, tegelbreuk 21%.
Aandeel preconsumer recycled content 21%. Regionale grondstoffen.

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

Productspecificaties

Certificaat/label
Productieproces

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.

Krasvaste, slijtvaste drooggeperste keramische vloertegels. Geproduceerd volgens het ultragres proces: elke tegel is uniek.
Cradle to Cradle® V3.0 Silver gecertificeerd: schone grondstoffen, verantwoorde productie, eerlijke arbeid. Volledig recyclebaar indien
niet vervuild met andere stoffen.

Tijdens de gehele levensduur goed voor het binnenmilieu; vrij van VOCs.
Onderhoud van de tegel: zie reinigingsadvies op website Mosa.
Frequentie van schoonmaken is afhankelijk van de gebruiksintensiteit.
Vloerafwerking maar ook toepasbaar op wanden en gevels.
Voor elke vloertegelserie anders. Alle specificaties zijn te vinden op www.mosa.nl.
CO2 voetafdruk significant lager dan branchegemiddelde. Zie EPD voor detailinfo.

Cradle to Cradle® V3.0 Silver, DUBOkeur, MRPI, ISO 14001, ISO 9001. EN 14411 getest, CE-markering conform BPR, KOMO
gecertificeerd conform BRL1010 (certificaatnr. IBK1466).
Mosa tegels worden ontworpen en geproduceerd in Maastricht met behulp van duurzame energie en waterbeheer. Gesloten
materialenkringloop; alle productieuitval wordt gerecycled en opnieuw ingezet als tegelgrondstof.

Verpakkingsmateriaal

Dozen van volledig recyclebaar FSC-karton (gedeeltelijk Cradle to Cradle® gecertificeerd), europallet inzamelsysteem. Karton en plastic
(om dozen) kan worden ingezameld ter recycling.

Effect op GPR score

2.1 Milieuprestatie; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.

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.

Opgemaakt d.d.: 01-04-2018

