GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Fibo Trespo.

Toepassingsgebied

11. Droge afbouw.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Watervast verlijmde berken multiplex met PEFC-keurmerk 9 mm, 7-laags opbouw.

Samenstelling

Watervast verlijmde berken multiplex met PEFC-keurmerk 9 mm, 7-laags opbouw.
100% waterbestendige HPL toplaag en backing (1,2 mm), waarbij de voorzijde is
voorzien van een luxe tegelmotief in diverse formaten en dessins.

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.

Kant & klare wandpanelen: opgebouwd uit 7-laags fineerlagen PEFC-berken multiplex, watervast verlijmd. De panelen hebben een
100% waterbestendige HPL toplaag en backing (1,2 mm). Panelen zijn krasbestendig en hebben aqualock (langzijden).
Afgeschuinde kanten( 25º, boven- en onderzijde). CE gecertificeerd. Uitgebreid assortiment met diverse tegelformaten en dessins. 15
jaar productgarantie. Hypoallergeen: ongevoelig voor schimmels, weinig tot géén vuilaanhechting mogelijk op voegen (deze zijn glad).

- Ruime keuze in decoren
- Onderhoudsvriendelijk en hypoallergeen.
- Direct over bestaand tegelwerk te plaatsen.
- Panelen zijn droog en schoon te plaatsen.
- Met tong en groef verbinding.
- Voegen zijn – in tegenstelling tot traditioneel tegelwerk- volkomen glad, waardoor er minder snel vuil of schimmel aan hecht.
Afmeting: 302/240 x 60 cm (werkend), 240 x 62 cm (bruto). Dikte: 10,2 mm. Gewicht: ca. 11,5 kg per paneel.
Formaldehyde emissie Klasse E1.
Brandweerstand Volgens EN 1350101 Ds1.d0.
Getest volgens EN 4381en EN 438.
ISO 9001 gecertificeerd, CE gecertificeerd, PEFC gecertificeerd (basismateriaal), REACH verklaring, Noric Ecolabel en EMAS.
FSN Capital waartoe Fibo Trespo behoort is continu bezig met het ontwikkelen van producten en/of concepten, die geschikt zijn voor
duurzame bouw. Bij de productie van Fibo Trespo wordt optimaal gebruik gemaakt van alle reststoffen die ontstaan tijdens het
productieproces.

Verpakt per 2 panelen, voorzien van krimpfolie en leaflet.
2.2 Milieuprestatie aanvullend; 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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