GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Cape Cod afgelakte gevelbekleding.

Toepassingsgebied

7. Hout.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Hout (Lodgepole Pine).

Samenstelling

Lodgepole Pine verduurzaamd d.m.v. vacuümprocédé. Bekleding is voorzien van een
watergedragen acrylaatlak.

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.

Gevelbekleding met natuurlijke uitstraling. Recyclebaar ( bijv. pellets voor bio-energie ) en hergebruik mogelijk in bijvoorbeeld gevels. 15
jaar gegarandeerd rotvrij. Passend binnen duurzaam bouwen concepten, daar hout hernieuwbaar is en door fotosynthese een negatieve
CO2 voetafdruk kent er daardoor bijdraagt aan een CO2 neutraal bouwen.

Geen schadelijke stoffen, biologisch afbreekbaar, bestendig tegen vrijwel alle weersinvloeden, onderhoudsarm, CO2 negatieve
voetafdruk door fotosynthese d.m.v. duurzaam bosbeheer. FSC of PEFC gecertificeerd, tijdbesparende montage, op maat gemaakte
oplossing voor vrijwel elk bouwproject.

Gevelbekleding in meerdere modellen. Leverbaar in zweedsrabat grofbezaagd 25x137 en 25x178 mm. Channelsiding grofbezaagd
18x137 mm. V-profiel grofbezaagd: 18x137mm. Double Rhombus 18x137 mm. Board en batten grofbezaagd 18x140 en 18x178 /
18x64 mm. Rhombus open gevel grofbezaagd 18x64 mm. Te leveren in vallende lengtespecificaties. Ook leverbaar in startprofielen en
hoekprofielen grofbezaagd. Vrijwel elke kleur leverbaar. Bevestigingsmiddelen in kleur. Speciale profielen op aanvraag.
FSC of PEFC- gecertificeerd naar keuze klant.
Winning grondstof lokaal t.o.v. zagerij ( Canada ),transport van grondstof ( stammen ) lokaal per vrachtauto en trein naar zagerij.
Energiebron is deels duurzame elektriciteit. Afval bij productie wordt grotendeels verwerkt in andere producten en restant omgezet in
pellets voor duurzame energie. Bouwafval is 100% biologisch afbreekbaar. Transport per schip vanaf Canada naar Europa ( NL ) en per
vrachtauto naar bouwplaats.
Verpakt in kunststof hoezen op houten pallets. Kunststof hoes is meervoudig te gebruiken evenals de houten pallets. De pallets kunnen
retour worden gehaald ( zonder statiegeldsysteem ). Overigens is de houten pallet 100% biologisch afbreekbaar.
2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 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.
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