GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

MultiVent 5V.

Toepassingsgebied

18. Installatie, gas, water en cv.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

PP (Polypropyleen).

Samenstelling

De MultiVent 5V bestaat uit Polypropyleen.

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.

Dankzij de speciaal gepatenteerde condens en regenwater afvoerende spiraaltechninek is de doorvoer 30% compacter in vergelijking
met andere modellen op de markt. Dit maakt de MultiVent 5V slank en bovendien logistiek zeer aantrekkelijk. De dakdoorvoer is
beschermd tegen inregenen en geschikt voor nieuwbouw en renovatie. Materiaal kan volledig gerecycled worden.
Door de vormgeving van het product heeft het een lage eigen weerstand (7,3 Pa bij een debiet van 225 m³h) waardoor het vermogen
van betreffende ventilator minimaal kan zijn.
Door de stabiele weerstand werkt deze ventilatiepijp onder alle windomstandigheden perfect. Geschikt voor daken met dikkere
isolatiepakketten, maar ook onderdaks eenvoudig in te korten. Door de kunststof contructie is de MultiVent 5V licht in gewicht en
ongevoelig voor beschadigingen en breuk. Er is ruime condensafvoer bovendaks en door de horizontale uitworp van de afgevoerde lucht
ontstaat er minder neerslag op het dak.
De MultiVent 5V is aan te sluiten op het gangbare luchtkanaal met de aansluitdiameter van 125 mm en is verkrijgbaar in de kleur zwart.
De lengte bovendaks is 420.5 mm en de lengte onder de schaal is 597.5 mm wat een lengte totaal geeft van 1018 mm.
Verder zorgt het MultiVent ventilatieprogramma voor een gezond binnenklimaat en verhoogt het wooncomfort.
ISO 9001 en MVO niveau 4.
Productielocatie maakt gebruik van groene stroom.
Productielocatie beschikt over 400 pv panelen op het dak tbv eigen stroomopwekking.
Productielocatie maakt gebruik van modern spuitgietmachinepark met hoogste energielabel.
Pre-production waste wordt 100% gerecycled.
Recyclebare kartonnen doos.
2.1 Milieuprestatie; 3.2.2 ventilatie en regelgeving.

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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